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Summary 
The main issue in this essay is from a creditors perspective. Analysis will 
cover two alternatives for the reorganization of companies: First, the 
Swedish correspondence, “FrekL,” to the American Chapter 11 and, second, 
reorganization through bankruptcy.  
 
FrekL is a fairly new law within the Swedish insolvency law. Earlier 
reorganization of companies were almost always made through bankruptcy, 
even if AckL existed as an option. The creation of FrekL was thought to 
expunge the difference in dividend between prioritised and unprioritised 
claim holders and provide better possibility to reorganize a company not 
only economically but also corporately. 
 
There are four conditions that have to be fulfilled for a company to enter 
reorganization. There must be an illiquid debtor who is a businessman or 
manufacturer. The application shall fulfill the formal demands that are 
stipulated by law. Finally the application shall be checked formally as well 
as materially by a court. In that occasion the court shall examine if the goal 
of the reorganization might be reached.  
 
For the realization of the reorganization an administrator is appointed. The 
administrator shall examine the problems of the debtor and come up with 
suggestions how they should be solved. He shall also lead and project the 
reorganization and finally show the result for the creditors and the court. 
The debtor is obliged to cooperate with the administrator throughout the 
reorganization and inform the administrator in some legal events of 
importance. 
 
When reorganization begins a moratorium for the debtor also starts. No 
execution and liquidation petitions are allowed against the debtor. 
Furthermore, all agreements made with the debtor before the reorganization 
are protected against termination. 
 
An almost compulsory requirement for a reorganization to succeed is a 
composition with the creditors. Composition means that the creditors agree 
on a lower reimbursement with a certain percentage, although never below 
25 percent. However, the lowest dividend of 25 percent can be relinquished 
in particular cases. 
 
A reorganization shall be finished when the purpose of it has been reached 
or as soon as it is clear that a successful reorganization cannot be achieved. 
The reorganization shall be concluded within three months, even if 
exemptions from this time limit are possible.  
 
The Swedish bankruptcy code is the oldest insolvency code within Swedish 
insolvency law. The main purpose behind the law is to under, arranged 
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circumstances, liquidate non-competitive businesses and maximize the 
dividend on creditor’s claims. 
 
If a business is to be liquidated it needs to be insolvent. In other words, the 
business must not be able to pay its debts in the same order as they arise. 
The inability to pay the debts must also be permanent. Lawmakers have 
written a couple of prospective rules to help assess if a company is bankrupt 
or not. A decision of bankruptcy presupposes an application handled in to 
the court by the debtor himself, or one of his creditors. 
 
The administration of a bankruptcy shall be managed by one or a couple of 
administrators. The administration shall also be under supervision by a 
certain bankruptcy authority. During the bankruptcy the debtor loses all his 
right of disposition over the property to the administrator. The first task for 
the administrator is to investigate the economical condition of the bankrupt 
estate and subsequently create a record, which the debtor shall confirm its 
rightness under oath. The administrator shall thereafter sell all the property 
within the bankrupt estate as fast as possible to the highest feasible profit. 
Bankruptcy is declared “complete” by the court when the income of the sale 
has been divided between the creditors as long as they suffice. The 
remuneration to the administrator and the debtor’s employee’s wages are 
always granted by the state. 
 
If the debtor, shortly before the outbreak of the bankruptcy, has sold 
property, that property or its value can be taken back by the administrator to 
the bankrupt estate. The debtor can, for example, have sold under valued 
property to relatives when he or she fears bankruptcy. Another common 
situation is that the debtor has favoured one creditor over another. 
 
The bankruptcy procedure can be adventageous when reorganizing a 
company. The owner behind the bankrupt company can through a recently 
formed company buy the property within the bankrupt estate. This makes 
the new company free from debt and competative on the market, although it 
is still the same company with the same owner as the bankrupt company.  
 
It is combined with a lower risk for the preferential creditors with a 
bankruptcy, as they do not risk their securities to lose value, which might be 
the case in reorganization. Thus reorganization is more favourable for the 
non-preferential creditors since they are granted a certain dividend. 
 
A successful reorganization demands capital. It is easier for a big company 
to raise the funds that is needed than it is for a small company to do so. It 
might for that reason sometimes become too expensive for a small company 
to go through reorganization. A healthy debtor also creates better 
opportunities for its creditors to gain earnings. 
 
One of the main reasons in introducing FrekL was to equalize the disparity 
in dividend between preferential and non-preferential creditors. If one 
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alternative gives advantages to a debtor, the debtor will certainly select that 
alternative without respect to what is best for the creditors.  
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Sammanfattning 
Det centrala för denna uppsats är att ur ett borgenärsinriktat perspektiv 
utreda två alternativ för rekonstruktion av företag; företagsrekonstruktion 
genom FrekL och rekonstruktion genom konkurs. 
 
FrekL är en tämligen ny lag i den svenska insolvensrätten. Tidigare 
rekonstruktioner av företag skedde så gott som alltid genom konkurs, även 
om AckL fanns som alternativ. FrekL var bland annat tänkt likställa 
prioriterade och oprioriterade borgenärers fordringar i högre grad och ge 
större möjlighet att rekonstruera företag i sak. 
 
För att företagsrekonstruktion skall komma i fråga för ett bolag krävs att 
fyra förutsättningar är uppfyllda. Det skall det röra sig om en illikvid 
gäldenär som är näringsidkare. Ansökan skall uppfylla de formella krav som 
ställs i lagen. Slutligen skall ansökan prövas såväl formellt som materiellt av 
domstol. Därvid skall domstolen pröva om syftet med 
företagsrekonstruktion kan förväntas uppnås. 
 
För företagsrekonstruktionens genomförande utses en rekonstruktör. 
Rekonstruktören skall utreda gäldenärsföretagets problem och lämna förslag 
till hur de bör lösas. Han skall även leda och planera arbetet genom 
rekonstruktionen och slutligen redovisa dess resultat för borgenärerna och 
domstolen. Gäldenären är skyldig att samarbeta med rekonstruktören under 
rekonstruktionsförfarandet och inhämta dennes samtycke till vissa viktigare 
rättshandlingar. 
 
I och med att ett företagsrekonstruktionsförfarande inleds inträder ett 
moratorium. Inga exekutiva åtgärder är tillåtna mot gäldenärsföretaget. 
Dessutom skyddas samtliga av gäldenärens innan rekonstruktionens 
ingångna avtal mot uppsägning under själva förfarandet. 
 
En så gott som alltid rådande förutsättning för att en företagsrekonstruktion 
skall lyckas är beslut om ackordsuppgörelse. Ackord innebär att 
borgenärerna går med på att skriva ned sina fordringar gentemot gäldenären 
med en viss procentsats, dock ej lägre än 25 procent. Föreligger särskilda 
skäl kan dock principen frångås. 
 
En företagsrekonstruktion skall avslutas när syftet med den har uppnåtts 
eller så snart det står klart att en lyckad rekonstruktion inte kan 
åstadkommas. Rekonstruktionen skall genomföras inom tre månader, även 
om dispens från denna tidsbegränsning är möjlig. 
 
KonkL är det äldsta rättsinstrumentet inom svensk insolvensrätt. 
Huvudsyftet bakom lagen är att under ordnade former avveckla icke 
konkurrenskraftiga företag samt att maximera utdelningen för borgenärers 
fordringar.  
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För att ett gäldenärsföretag skall försättas i konkurs krävs att företaget är på 
obestånd, dvs. inte kan betala sina skulder efterhand som de uppkommer. 
Oförmågan att betala sina fordringar skall dessutom vara bestående. Till 
hjälp för att bedöma om en obeståndssituation föreligger har lagstiftaren 
uppställt ett antal presumtionsregler. Beslut om konkurs förutsätter att en 
ansökan därom inlämnas av antingen gäldenären själv eller borgenär till 
domstol.  
 
Förvaltningen av ett konkursbo skall utövas av en eller flera 
konkursförvaltare. Förvaltningen skall i sin tur stå under tillsyn av en 
tillsynsmyndighet inom kronofogdemyndigheten. Under förfarandet förlorar 
gäldenären all rådighet över sin egendom till konkursförvaltaren. 
Förvaltarens första uppgift är att utreda boets tillstånd och upprätta en 
bouppteckning vars riktighet skall beedigas av gäldenären. Förvaltaren skall 
sedan genom försäljning omvandla konkursboet till pengar så snabbt som 
möjligt till högsta möjliga pris. Pengarna fördelas därefter så långt de räcker 
mellan borgenärerna enligt FRL, s.k. utdelning. Förvaltarens arvode och 
gäldenärens arbetstagares lönefordringar är dock alltid garanterade av 
staten. När utdelning har fastställts av domstolen anses konkursen avslutad. 
 
Har gäldenären försålt egendom till nackdel för borgenärernas utdelning kan 
egendomen eller egendomens värde återvinnas till konkursboet. Exempelvis 
kan gäldenären ha försålt egendom till närstående till underpris när han 
börjar befara att en konkurs är nära förestående. Andra exempel kan vara att 
han innan konkursutbrottet gynnat en enskild borgenär till men för de andra 
borgenärerna. 
 
Konkursförfarandet kan i vissa situationer med fördel användas även vid 
rekonstruktion av företag. Ägaren bakom ett konkursbolag kan genom ett 
nybildat bolag vid försäljningen av konkursboet överta det gamla 
konkursbolagets. Tillvägagångssättet innebär på så vis att verksamheten 
skuldsaneras och kan drivas vidare i nytt bolag med förnyad 
konkurrenskraft. 
 
Det är ofta mindre riskfyllt för prioriterade borgenärer att få till stånd en 
konkurs då de inte riskerar se sina säkerheter urholkas vilket kan vara fallet i 
en företagsrekonstruktion. För oprioriterade borgenärer ger däremot en 
företagsrekonstruktion alltid något i utdelning, medan en konkurs ofta inte 
ger något i utdelning alls. 
 
Att genomgå en lyckad företagsrekonstruktion kräver kapital.  Ett stort 
företag har lättare att skaffa det kapital som krävs än ett litet företag. 
Företagsrekonstruktion tenderar därför att kosta mer än det smakar för ett 
litet företag. Ett sunt gäldenärsföretag skapar goda affärsmöjligheter även 
för borgenärerna. 
 
Ett av huvudsyftena med införandet av FrekL var att utjämna skillnaderna 
på utdelningen mellan prioriterade och oprioriterade borgenärer. Ger den 
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ena rekonstruktionsmetoden fördelar åt gäldenären tenderar denne att välja 
metod utan hänsyn till borgenärernas intressen.  
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1 Inledning  

1.1 Inledande presentation 
För att ett samhälle vilande på ett marknadsekonomisk system skall fungera, 
krävs en utvecklad och funktionsduglig insolvenslagstiftning. Icke 
konkurrenskraftiga företag måste försvinna från marknaden under 
organiserade former. Rubbas denna ordning riskerar konkurrensen att 
snedvridas och i förlängningen påverkas även förtroendet för marknaden 
och den ekonomiska lagstiftningen.  
 
Det finns dock företag som trots obestånd och ekonomiska problem bör ges 
en ”andra chans”. Tillfälligt exceptionella förhållanden som enskilda företag 
inte kan rå över, vi har exempelvis de senaste åren fått bevittna en finanskris 
utan tidigare motstycke, skall inte vara orsaken till att egentligen sunda 
bolag försvinner. Det är dock en svår balansgång att ge tillfälligt 
problemtyngda företag en andra chans, utan att för den skull urholka det 
insolvensrättsliga systemet.  
 
Företag som är på obestånd kan delas in i två kategorier. Den ena gruppen 
utgörs av företag som saknar framtidsutsikter. Till den andra gruppen hör 
företag som trots obeståndet ändå har vissa framtidsutsikter. Det är för den 
sistnämnda gruppen företag som lagstiftaren har skapat ett 
rekonstruktionsinstitut1

 

. Företag som saknar framtidsutsikter bör istället 
försättas i konkurs. Konkursinstitutet, instiftat för att rensa undan icke 
livskraftiga bolag, kan emellertid på ett effektivt sätt användas även för att 
rekonstruera företag. Hur detta fungerar redovisas nedan. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att fördjupa mig i insolvensrätt med inriktning på 
företagsrekonstruktion och konkurs samt hur konkurs kan användas som 
alternativ metod att rekonstruera företag. 
 
Jag ämnar övergripande behandla reglerna om företagsrekonstruktion och 
konkurs för att läsaren lättare skall förstå hur instituten kan användas som 
alternativa rekonstruktionsmetoder av ett företag. Jag har för avsikt att 
studera hur konkurs kan användas som alternativ metod för rekonstruktion 
av företag, ibland även kallad rörelseöverlåtande konkurs. Jag skall utreda 
vilken metod som är att föredra ur ett borgenärsinriktat perspektiv – vilken 
metod gagnar borgenärernas ekonomiska intressen bäst?  
 

                                                 
1 Lag (1996:784) om företagsrekonstrukion 
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Inom insolvensrätt kan borgenärer betraktas som grupp eller enskilda 
aktörer, av vilka jag kommer att behandla båda. 
 
För att uppnå ovanstående syfte kommer i princip enbart den svenska rätten 
att studeras. Många utländska rättssystem inom insolvensrätten har många 
likheter med svensk insolvensrätt. Det är emellertid svårt att inom 
uppsatsens problemställning även bemänga utländsk rätt. Jag har i viss mån 
även studerat utländsk rätt, främst amerikansk, finsk och tysk, och redogör 
för denna i den mån jag anser det tillför uppsatsen något. 

1.3 Frågeställningar 
Jag avser att utreda huruvida konkursinstitutet är att föredra som alternativ 
rekonstruktionsmetod till företagsrekonstruktion ur ett borgenärsinriktat 
ekonomiskt perspektiv, där borgenärerna behandlas lika utifrån sina 
förutsättningar samt skyddas mot gäldenärens insolvens så långt det är 
möjligt. För att lyckas med detta måste jag utreda de olika institutens regler 
och tillvägagångssätt. I analysen behandlar jag vilka fördelar och nackdelar 
de olika förfarandena medför för borgenärerna. 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet behandlar alternativa rekonstruktionsmetoder av företag, genom 
företagsrekonstruktion eller konkurs. Fysiska personer kan emellertid också 
gå i konkurs, s.k. personlig konkurs. Jag kommer dock endast att behandla 
de regler som är tillämpliga för juridiska personer. Lagar såsom exempelvis 
Skuldsaneringslagen kommer därför ej att behandlas 
 
Arbetet belyser främst lagarbetena direkt kopplade till själva 
rekonstruktionsförfarandet. Övriga regler, exempelvis skatte- och 
aktiebolagsrätt, som kan ha inverkan på insolvensrätten, kommer jag ej att ta 
i beaktande. 
 
Insolvensrätten kan traditionellt betraktas från tre synsätt; det borgenärs-, 
gäldenärs- eller samhällsinriktade perspektivet.2

 

 Min avsikt är att i första 
hand endast behandla det borgenärsinriktade perspektivet. De olika 
perspektiven flyter emellertid många gånger in i varandra. Om det går bra 
för gäldenären och denne tjänar mycket pengar, gagnar detta även 
borgenärerna. Borgenärerna får i högre utsträckning betalt för sina 
fordringar och kan förhoppningsvis, vid en lyckad rekonstruktion, fortsätta 
en lukrativ affärsrelation med gäldenären. 

Uppsatsen belyser endast översiktligt förfarandena kring 
företagsrekonstruktion och konkurs. Jag har valt att göra denna avgränsning 

                                                 
2 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 67 
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för att göra uppsatsen lättillgänglig för läsaren. För mer djupgående studier 
av ämnet rekommenderas de i litteraturlistan angivna verken. 
 

1.5 Metod och material 
För att belysa gällande rätt för konkurs- och 
företagsrekonstruktionsinstituten har jag använt mig av klassisk 
rättsdogmatisk metod. Metoden innebär studier av lagtext, förarbeten, 
domstolspraxis, juridisk doktrin och allmänna rättsgrundsatser. 
Insolvensrätten berör även det ekonomiska ämnesområdet, varför även 
artiklar ur ekonomiska tidskrifter har tagits i beaktande. För att belysa ämnet 
ur det praktiska arbetslivets perspektiv har jag intervjuat konkursförvaltare 
och företagsrekonstruktörer. 

1.6 Intervjumetod 
För att komplettera de rättsdogmatiska studierna har jag valt att intervjua 
några konkursförvaltare som dagligen kommer i kontakt med 
insolvensrättsliga problem. Jag har endast valt att intervjua 
konkursförvaltare, och inte representanter för andra delar ur det 
insolvensrättsliga arbetslivet, då det är förvaltarna som i störst grad har till 
uppgift att tillgodose borgenärens intresse.  
 
Jag har valt att fråga ut förvaltarna genom samtalsintervjuer på dessas 
arbetsplats. Genom personliga intervjuer anser jag att intervjuaren få ut mer 
av utfrågningen. Samtalet blir ledigare och följdfrågor och svar uppstår på 
ett naturligt sätt jämfört med ifyllande av tidigare färdigställda formulär. 
Intervjupersonens bakomliggande ställning och tyckande visar sig lättare, 
vilket ger ett större djup och mer fasetterad bild av svaren på 
intervjufrågorna.3

 
 

Intervjuerna har skett med problemidentifierande frågor och 
lösningsorienterade svar. Problemindentifierande frågor kan inte besvaras 
positivt eller negativt utan måste besvaras med ett förslag på lösning.  
 
Efter genomförda intervjuer har materialet analyserats och sammanställts för 
att hitta återkommande synpunkter och mönster i de olika 
intervjupersonernas svar. Sammanställningen, vilken behandlas i uppsatsens 
analys, har skett för att ge en övergripande bild av borgenärsperspektivets 
inställning i olika frågor. 
 
Intervjuerna är endast till för att ge uppsatsen ytterligare en dimension och 
perspektiv från det praktiska yrkeslivet. 
 
 

                                                 
3 Metodpraktikan, s. 283 ff   
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1.7 Disposition 
I inledningen ger jag en introduktion till den fortsatta texten och en översikt 
över vad jag kommer att behandla i denna uppsats. Min intention är att 
väcka intresse för olika frågeställningar runt företagsrekonstruktion och 
konkurs som alternativa rekonstruktionsmetoder.  
 
I kapitel 2 behandlas förfarandet vid en företagsrekonstruktion. 
Företagsrekonstruktion är, för svensk rätt, ett ganska modernt instrument för 
att hjälpa företag med tillfälliga likviditetsproblem, utan att de behöver gå i 
konkurs. Företaget ges en respit på tre månader att ordna upp sina 
ekonomiska problem, utan möjlighet för fordringsägare att utmäta egendom 
eller försätta gäldenärsföretaget i konkurs. 
 
I kapitel 3 ges en övergripande bild över konkursinstitutet. Konkursinstitutet 
är nödvändigt för en fungerande marknadsekonomi. Företag som inte klarar 
sig på marknaden avvecklas under ordnade former för att samhället och 
fordringsägare skall lida så liten skada som möjligt.  
 
I kapitel 4 redogör jag för hur en rekonstruktion av ett företag kan 
genomföras genom konkursinstitutet. Förfarandet kan vara mycket effektivt 
och ändamålsenligt i vissa fall. Företag kan ibland ges, på ett annat sätt än 
vid företagsrekonstruktion genom FrekL, en bra nystart. 
 
I kapitel 5 analyserar jag de olika rekonstruktionsförfarandenas inverkan på 
borgenärernas intressen i en rekonstruktion av ett gäldenärsföretag. Kapitlet 
är uppdelat i två avsnitt där var rekonstruktionsmetod behandlas var för sig. 
Kapitlet avslutas med reflektioner kring de båda förfarandena. 
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2 Företagsrekonstruktion 

2.1 Inledning 
Företagsrekonstruktion kan komma i fråga för företag som långsiktigt 
bedöms ha överlevnadsförmåga, men som kortsiktigt har 
betalningssvårigheter. Syftet är att företag som egentligen är livskraftiga 
skall kunna undgå konkurs. De företag som anses ha långsiktig 
överlevnadsförmåga är sådana som bedöms ha en bärande affärsidé, vilja till 
fortsatt överlevnad och potential att på sikt komma till rätta med sina 
ekonomiska svårigheter. Företagsrekonstruktion kan komma i fråga för 
näringsidkare, det vill säga för samtliga fysiska och juridiska personer som 
bedriver näringsverksamhet. Förfarandet syftar inte bara till att rekonstruera 
ett företags finanser utan också, om det behövs, företaget i sak.4

 
 

2.2 Historik 
FrekL infördes 1996. Redan 1979 väcktes dock tankar på att införa ett 
förfarande för att förbättra ett företags möjligheter till rekonstruktion och 
undvika konkurs.5 Förslaget kom dock aldrig att antas i lag. År 1988 väcktes 
emellertid frågan till liv igen. Insolvensutredningens undersökning 
utmynnade sedermera i en SOU, där flera skäl framfördes för att ett nytt 
rekonstruktionsförfarande skulle införas. För det första användes 
konkursinstitutet i rekonstruktionssyfte - så kallad rörelseöverlåtande 
konkurs - i betydligt större utsträckning än lagstiftaren hade tänkt. Den 
statliga lönegarantin utgick vid konkurs, däremot inte vid ackordsuppgörelse 
genom AckL. Detta medförde att det var förmånligare för konkursboet att 
indirekt rekonstruera bolaget än att ingå en ackordsuppgörelse, vilket var 
kostsamt för staten. För det andra medförde en indirekt rekonstruktion ofta 
att oprioriterade borgenärer inte fick någon utdelning. Aktiebolag som 
genomgår indirekt rekonstruktion upplöses efter konkursen i de fall 
förfarandet avslutas utan överskott. För det tredje saknades ett förfarande 
som också rekonstruerade företag i sak.6 AckL byggde på att genomföra en 
ekonomisk uppgörelse med borgenärerna men saknade instrument för att 
ändra verksamhetens inriktning eller företagsledning. Utredningen 
resulterade i en proposition7 som sedan antogs som lag 1996.8

 
 

                                                 
4 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 106 f 
5 DsA 1979:7 
6 SOU 1992:113 
7 Prop. 1995/96:5 
8 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 
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2.3 Förutsättningar för 
företagsrekonstruktion 

Ett av rekvisiten för att inleda företagsrekonstruktion är att gäldenären har 
betalningssvårigheter enligt 1 kap. 1 § LFR. Betalningssvårigheter 
föreligger enligt 2 kap. 6 § FrekL när gäldenären inte kan betala sina 
förfallna skulder eller sådan oförmåga kommer att inträda inom kort.9 
Denna typ av betalningssvårighet kallas för illikviditet, inte att förväxlas 
med insufficiens eller insolvens. När tillgångarna understiger skulderna 
föreligger insufficiens. Insolvens inträder när gäldenären inte kan betala sina 
förfallna skulder och förhållandet antas vara bestående. Med illikviditet 
menas att gäldenären inte har omedelbar tillgång till kontanta medel 
svarande mot skuldernas belopp, men att tillståndet är övergående. 10 En 
gäldenär kan därmed exempelvis vara illikvid utan att samtidigt vara 
insolvent.11 Det finns däremot inte någon nedre gräns för gäldenärens 
solvens, varför gäldenären mycket väl kan vara insolvent när ansökan om 
företagsrekonstruktion inkommer till rätten.12

 
 

Ett annat av rekvisiten för att inleda företagsrekonstruktion är att gäldenären 
skall vara näringsidkare, gäldenären skall aktivt bedriva näringsverksamhet. 
Vilken associationsform verksamheten bedrivs saknar betydelse, dock 
undantas vissa verksamheter hänförliga till de finansiella och offentliga 
sektorerna.13

 
 

Slutligen krävs enligt 2 kap. 6 § 2 st. FrekL, för att rätten skall bifalla en 
ansökan om företagsrekonstruktion, skälig anledning att anta att syftet med 
förfarandet förväntas uppnås. Rätten skall således pröva företagets 
framtidsutsikter och prognostisera förfarandets ekonomiska hållbarhet. 
Bestämmelsen tillkom för att undvika missbruk av rekonstruktionsinstitutet, 
exempelvis för att förhindra en gäldenär att ansöka enbart för att få till stånd 
ett betalningsanstånd.14

2.3.1 Ansökan 

 

Merparten av bestämmelserna kring ansökan om företagsrekonstruktion går 
att finna i 2 kap. FrekL. Såväl gäldenär som borgenär kan vara sökande. I 
gäldenärens ansökan skall uppgifter om företagets ekonomiska förhållanden 
anges – gärna det senaste bokslutet och en kontrollbalansräkning enligt 13 
kap. 2 § ABL, orsakerna till betalningssvårigheterna samt hur 
gäldenärsföretaget avser att verksamheten skall bedrivas i fortsättningen. 
Den skall också innehålla en förteckning över borgenärerna och förslag till 

                                                 
9 Hellners, Mellqvist, Lagen om företagsrekonstruktion, s. 69 
10 SOU 1992:113 s. 351 
11 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 109 
12 Persson, Tuula, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 59 
13 Prop. 1995/96:5 s. 63 
14 Persson, Tuula, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 60 
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hur en ekonomisk uppgörelse med dessa skall nås. Slutligen skall förslag till 
lämplig rekonstruktör anges.15

 
 

För det fall en borgenär inger en ansökan skall den innehålla uppgift om den 
fordran sökanden har på gäldenären och en redovisning över vad borgenären 
känner till om gäldenärens betalningssvårigheter. Precis som i gäldenärens 
ansökan skall slutligen förslag på rekonstruktör anges.16 För att ansökan 
från en borgenär skall bifallas krävs att gäldenären själv uttryckligen medger 
ansökan enligt 2 kap. 6 § 3 st. FrekL.17

 
  

Ansökan skall lämnas till behörig tingsrätt. Behörig tingsrätt är tingsrätten i 
den ort där gäldenären bör svara i tvistemål i allmänhet enligt 10 kap. 1 § 
RB och 2 kap. 1 § KL. Det åligger sökanden att i sin ansökan styrka rättens 
behörighet. Uppfyller ansökan kraven i lagen skall tingsrätten besluta om 
företagsrekonstruktion och utse rekonstruktör. I samband med beslutet 
fastställs också en tidpunkt för borgenärssammanträdet som normalt ska 
hållas inom tre veckor.18

 
 

2.3.2 Domstolens funktion 
Efter att ansökan inkommit har rätten att pröva ansökans formella och 
materiella giltighet. Uppfylls inte de formella kraven som anges i lagen kan 
domstolen begära in kompletterande uppgifter. Om ansökan efter 
komplettering fortfarande inte är tillfyllest skall ansökan avvisas enligt 2 
kap. 5 § FrekL. Domstolen behöver inte pröva bevisningen för att 
gäldenären har betalningssvårigheter och har inte någon skyldighet att 
utreda detta förhållande. Den materiella prövningen består i att pröva 
gäldenärens betalningssvårigheter samt avgöra gäldenärsföretagets 
framtidsutsikter och om syftet med företagsrekonstruktion kan uppnås.19 
Rekonstruktionsförfarandet inleds och avslutas av domstol men rätten har 
även viss kontroll över förfarandet under tiden det pågår.20

 
 

2.4 Rekonstruktionsförfarandet 

2.4.1 Rekonstruktörens roll 
En rekonstruktör skall ha såväl obeståndsjuridiska kunskaper som insikter i 
företagsekonomi och företagsledning. Rekonstruktören bör förfoga över en 
väl utvecklad kontorsorganisation med resurser för bokföring och 
redovisning och vidare ha sådana insikter i straffrättsliga frågor att han kan 

                                                 
15 Prop. 1995/96:5 s. 177 
16 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 107 ff  
17 Persson, Tuula, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 61 
18 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 110 
19 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 471 f 
20 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 106 
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upptäcka och undersöka om gäldenären kan misstänkas för brott. Eftersom 
rekonstruktören ofta har att ta ställning till om driften av företaget bör 
fortsätta bör han även ha förtrogenhet med arbetsrättsliga frågor.21

 
  

Det är domstolen som utser rekonstruktör enligt 2 kap. 10 § FrekL. Vid 
särskilda skäl, exempelvis när gäldenärens verksamhet är omfattande eller 
av komplicerad art, får flera rekonstruktörer utses.22

 
 

Enligt 2 kap. 12 § FrekL skall rekonstruktören undersöka gäldenärens 
ekonomiska ställning samt i löpande samråd med denne upprätta en 
rekonstruktionsplan. I rekonstruktionsplanen skall lösning på gäldenärens 
ekonomiska problem presenteras och hur dennes resultat skall kunna 
förbättras.23 Planen skall sedan tillställas borgenärerna. Eftersom planen blir 
allmän handling efter ingivande till domstol finns det av konkurrensmässiga 
skäl anledning att inte alltför detaljerat beskriva gäldenärsföretagets 
förhållanden.24

 
 

Inom en vecka efter beslut om företagsrekonstruktion skall rekonstruktören 
även underrätta samtliga kända borgenärer om beslutet, 2 kap. 13 § FrekL. 
Till underrättelsen skall en preliminär förteckning över gäldenärens 
tillgångar och skulder, gäldenärens senaste balansräkning och uppgift om 
orsaken till gäldenärens betalningssvårigheter samt hur verksamheten kan 
rekonstrueras bifogas. Vidare skall upplysning om tidpunkt för 
borgenärssammanträdet lämnas. 
  
I FrekL och rättspraxis saknas föreskrifter om rekonstruktörens ansvar. 
Inom doktrinen hävdas det emellertid att en rekonstruktörs ansvar motsvarar 
det culpaansvar som en konkursförvaltare har. Ansvaret grundas i så fall på 
allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser, där rekonstruktören kan hållas 
ansvarig om han insett eller bort inse sin handlings ekonomiska skadeverkan 
eller åsidosatt en bestämmelse till skydd för tredje man. 25 Ansvarsfrågan 
har kommit upp till prövning i Lycksele TR.26

2.4.2 Gäldenärens skyldigheter 

 I skrivande stund har domen 
emellertid ej ännu avkunnats. 

Som redan nämnts bygger ett rekonstruktionsförfarande på gäldenärens 
frivillighet; gäldenären kan i princip när som helst avbryta rekonstruktionen. 
Under förfarandets gång behåller gäldenären rådigheten över verksamheten, 
en frihet som också medför en del skyldigheter.  
 
Gäldenären är skyldig att följa rekonstruktörens råd och anvisningar. Vid 
rekonstruktionens inledande är gäldenären förpliktad att lämna all 

                                                 
21 Prop. 1995/96:5 s. 100 ff 
22 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 473 
23 Prop. 1995/96:5 s. 112 
24 Hellners, Mellqvist, Lagen om företagsrekonstruktion, s. 93 
25 A a s. 102 f 
26 T388-09, Kjin Schakt mot Guy Lofalk vid Lycksele TR 
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information till rekonstruktören som kan tänkas vara av betydelse för 
rekonstruktionens genomförande, såsom företagets bokföring, avtal, etc. 
Gäldenären är även skyldig att inhämta rekonstruktörens samtycke vid vissa 
handlingar, såsom betalande av skulder, ingående av nya förpliktelser, 
överlåtelser och pantsättning av egendom under själva 
rekonstruktionsförfarandet. Det föreligger med andra ord både en 
upplysningsplikt, 2 kap. 14 § 1 st. FrekL, och en lydnadsplikt, 2 kap. 14 § 2 
st. FrekL.  
 
Rätten kan, om borgenärers rätt sätts i fara av gäldenären, inskränka 
gäldenärens rådighet över viss egendom.27 Enligt 4 kap. 7 § FrekL kan 
företagsrekonstruktionen även upphöra om gäldenären saknar 
samarbetsvilja.28

2.4.3 Borgenärernas roll 

 

Borgenärerna har tilldelats ett visst inflytande under 
rekonstruktionsförfarandet för att kunna säkerställa sin rätt att få betalt för 
sina fordringar. De har bland annat rätt att erhålla viss information om 
gäldenärsföretaget. Enligt 2 kap. 10 § 2 st. FrekL skall rätten, om den 
bifaller en rekonstruktionsansökan, utsätta tid för borgenärssammanträde där 
borgenärerna kan yttra sig i frågan. En borgenär kan exempelvis anmärka på 
oriktigheter i gäldenärens ansökan eller lämna upplysningar som hjälper till 
att uppdaga oegentligheter bakom gäldenärens syfte för 
företagsrekonstruktionen.  
 
Om någon borgenär begär det skall rätten utse en borgenärskommitté. En 
borgenärskommitté skall bestå av tre personer och torde ofta komma att 
bestå av en företrädare för gäldenärens största kreditgivare, en företrädare 
för staten samt en företrädare för någon av gäldenärens leverantörer. 
Kommittén är tänkt att fungera som en diskussionspartner till 
rekonstruktören. 29

 
 

Slutligen kan borgenärerna som ovan nämnts även ansöka om 
företagsrekonstruktion och påverka beslutet om vem som utses till 
rekonstruktör.30

 
 

2.4.4 Rättsverkningar av 
rekonstruktionsförfarandet 

I och med beslut om företagsrekonstruktion skapas ett rådrum för 
gäldenären att ordna upp företagets ekonomiska problem. Under detta 
rådrum skyddas gäldenären mot aktioner från borgenärernas sida, vilket ger 

                                                 
27 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 480 ff 
28 Prop. 1995/96:5 s. 219 
29 A prop s. 193 
30 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 115 
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honom tid att ordna upp företagets ekonomiska problem. Gäldenären 
skyddas från exekutiva åtgärder riktade emot honom och hans avtal skyddas 
från hävning.31

 
 

2.4.4.1 Exekutiva åtgärder 
Enligt 2 kap. 17 § FrekL är en gäldenär under företagsrekonstruktion 
skyddad mot utmätning eller annan verkställighet enligt utmätningsbalken, 
exempelvis avhysning. En ansökan om utmätning skall således avvisas 
liksom pågående utmätning inte kan fullföljas och skall förklaras vilande. 
Åtgärder får vidare verkställighet får inte ske.32 Beslut om kvarstad eller 
betalningssäkring får ej heller meddelas. Vid situationer då borgenären 
innehar handpanträtt eller retentionsrätt får emellertid verkställighet ske. 
Övriga aktioner är gäldenären ej skyddad mot. Detta innebär att exempelvis 
pågående mål mellan gäldenären och dennes motpart får fortskrida och 
avslutas. Det finns heller inget skydd mot att rättegång inleds mot 
gäldenären.33 Undantag till verkställighetsförbudet i 2 kap. 17 § FrekL finns 
i 2 kap. 18 § FrekL. Domstolen ges enligt nämnda paragraf befogenhet att 
på borgenärens begäran vidta lämpliga åtgärder, om det finns särskilda skäl 
att befara att gäldenären vidtar åtgärd eller underlåter att vidta åtgärd som 
sätter borgenärens rätt i fara. ”Lämplig åtgärd” synes vanligen vara 
vitesförbud mot gäldenärens handlande. Tanken bakom FrekL är emellertid 
att rekonstruktionsförfarandet bygger på gäldenärens frivillighet och 
samtycke. I en situation där gäldenärsföretaget inte samarbetar ligger det 
möjligen därför närmare till hands att upphöra med rekonstruktionen.34

 
 

2.4.4.2 Kvittning 
En borgenärs möjlighet till kvittning av fordran gentemot gäldenären 
begränsas till viss del under ett rekonstruktionsförfarande jämfört med ett 
vanligt ömsesidigt fordringsförhållande. 35 Enligt 2 kap. 21 § FrekL har en 
borgenär rätt att kvitta en fordran han hade mot gäldenären när ansökan om 
företagsrekonstruktion ingavs till rätten – i den mån övriga 
kvittningsförutsättningar är uppfyllda – mot fordran som gäldenären hade 
mot honom.36

 
 

2.4.4.3 2 kap. 20 § LFR 
Om gäldenärens avtalsmotpart skulle tillåtas en hävningsrätt skulle hela 
syftet med företagsrekonstruktionen kunna äventyras. Avtal som är 
nödvändiga för gäldenärsföretagets fortlevnad, exempelvis el- och 

                                                 
31 Hellners, Mellqvist, Lagen om företagsrekonstruktion, s. 109 ff 
32 A a s. 110 f 
33 A a s. 109 f 
34 A a s. 113 
35 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 117 
36 För vidare studier i kvittningslära inom konkurs hänvisas till; Wallin, Gösta, Materiell 
konkursrätt: konkursfordringarna, solidariskt ansvar, kvittning, konkursegendomen, 
återvinning m m, s. 75 ff  

http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&patronhost=localhost%2010198%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Materiell%20konkursr%c3%a4tt%20%3a%20konkursfordringarna,%20solidariskt%20ansvar,%20kvittning,%20konkursegendomen,%20%c3%a5tervinning%20m%20m%20%2f%20G%c3%b6sta%20Walin&beginsrch=1�
http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&patronhost=localhost%2010198%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Materiell%20konkursr%c3%a4tt%20%3a%20konkursfordringarna,%20solidariskt%20ansvar,%20kvittning,%20konkursegendomen,%20%c3%a5tervinning%20m%20m%20%2f%20G%c3%b6sta%20Walin&beginsrch=1�
http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&patronhost=localhost%2010198%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Materiell%20konkursr%c3%a4tt%20%3a%20konkursfordringarna,%20solidariskt%20ansvar,%20kvittning,%20konkursegendomen,%20%c3%a5tervinning%20m%20m%20%2f%20G%c3%b6sta%20Walin&beginsrch=1�


 18 

vattenleveranser, skyddas därför enligt den tvingande regeln i 2 kap. 20 § 
FrekL. Bestämmelsen skyddar gäldenärens avtal, ingångna före beslut om 
rekonstruktion, från att hävas av motparten. Trots att gäldenären är i 
dröjsmål med betalning eller prestation får inte borgenären häva avtalet 
sedan beslut om rekonstruktion har fattats. Om kontraktsbrottet däremot 
består av fel i gäldenärens prestation kvarstår motpartens hävningsrätt. Som 
nämnts är tiden för avtalets ingående avgörande för regelns tillämpbarhet. 
Tiden för avtalets ingående bestäms enligt allmänna avtalsrättsliga regler. 
Vidare krävs att gäldenärens kontraktsbrott inträffat före beslut om 
företagsrekonstruktion. För att avtalet skall fortlöpa krävs, vid 
borgenärernas begäran om hävning, att gäldenären inom skälig tid med 
rekonstruktörens samtycke begär att det skall fullföljas.37

 
 

I det fall gäldenären begär att avtalet skall fullföljas skall motparten inte 
behöva ta några risker. Gäldenären är därför skyldig att ställa säkerhet för 
den fordran som uppkommer på honom på grund av att avtalet fullföljs. Om 
inte gäldenären ställer säkerhet är inte borgenären skyldig att fullgöra sin 
avtalsprestation. Den säkerhet som skall ställas skall naturligtvis vara 
godtagbar och ställas utan oskäligt uppehåll. Om det är gäldenären som är 
köpare skall säkerheten i regel avse gäldenärens framtida 
betalningsskyldighet. Är gäldenären leverantör av exempelvis varor skall 
säkerheten avse den skada som kan drabba motparten om gäldenärens 
framtida leveranser inte fullgörs. Säkerheten utgörs vanligtvis av betalning i 
förskott eller någon typ av bankgaranti.38

 
 

Enligt 2 kap. 20§ 6 st. FrekL gäller ej bestämmelsen för anställningsavtal. 
Anställda som inte erhållit lön kan med andra ord säga upp sin anställning 
eller lägga ned arbetet tills de erhåller lön igen.39

 

 Rekonstruktionsbolag har 
emellertid rätt till lönegaranti från staten enligt LGL vilket ofta torde göra 
undantaget obehövligt i praktiken. 

Parallellt med 2 kap. 20 § FrekL gäller även 63 § 4 st. KöpL. I sistnämnda 
bestämmelse ges säljaren en rätt att kräva tillbaka en vara från en köpare 
som är föremål för företagsrekonstruktion. Har varan överlämnats före 
ansökan om företagsrekonstruktion kom in till rätten, eller köparen genast 
betalar eller ställer säkerhet för den uppkomna fordran, saknar säljaren 
återtaganderätt. 
 

2.4.4.4 Gäldenärens rätt att häva avtal vid 
företagsrekonstruktion 

Till skillnad från 2 kap 20§ FrekL om borgenärens rätt att häva avtal under 
en företagsrekonstruktion är gäldenärens rätt att häva oreglerad i lagtext. 
Insolvensutredningen föreslog inte heller några sådana bestämmelser. 
Frågan togs upp till diskussion i förarbetena till FrekL men resluterade 
aldrig i någon lag. I många utländska rekonstruktionsordningar finns 
                                                 
37 Prop. 1995/96:5 s. 197 f 
38 A prop s. 199 
39 Persson, Tuula, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 100 
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emellertid bestämmelser kring gäldenärens möjlighet att säga upp löpande 
avtal i förtid.40 Inom svensk doktrin finns dock en samstämmig uppfattning 
att en hävningsrätt för gäldenären föreligger.41

 
  

2.5 Rekonstruktionsförfarandets 
upphörande 

Om syftet med en företagsrekonstruktion är uppnått avslutas förfarandet av 
rätten enligt 4 kap. 7 § FrekL. Förfarandet avslutas även när rekonstruktören 
eller borgenärerna begär det och syftet med rekonstruktionen inte kan antas 
bli uppnått. Rekonstruktionen kan även upphöra på gäldenärens begäran om 
beslut om ackordsförhandling inte har meddelats. Vidare får en 
företagsrekonstruktion enligt 4 kap. 8 § FrekL inte pågå i mer än tre 
månader. Fristen kan emellertid förlängas i etapper om tre månader till max 
ett år om skäl föreligger och gäldenären begär det. I förarbetena föreskrivs 
dock att rekonstruktionen endast i undantagsfall skall pågå längre än tre 
månader. Pågår förhandlingar om offentligt ackord kan, trots maximifristen 
på ett år, förfarandet förlängas.42

 
 

2.6 Ackord vid företagsrekonstruktion 
Inom en rekonstruktion kan även beslutas om ackordsuppgörelse. 
Ackordsuppgörelsen är i princip alltid en väsentlig förutsättning för att en 
finansiell företagsrekonstruktion skall lyckas. Vid en ackordsuppgörelse 
regleras gäldenärens skulder gentemot borgenärerna. Skulderna skrivs ned 
med en viss procentsats. 43

2.6.1 Offentligt ackord 

 

Offentligt ackord utförs alltid inom ramen för ett rekonstruktionsförfarande. 
Begäran om ackordsförhandling prövas endast under pågående 
företagsrekonstruktion.44

                                                 
40 Lag om företagssanering 25.1. 1993/47 (Finland) 

 En begäran skall göras skriftligen och innehålla ett 
ackordsförslag som anger hur mycket varje borgenär erbjuds i betalning av 
gäldenären. Till begäran skall tillfogas en bouppteckning över 
rekonstruktionsföretagets tillgångar och skulder samt borgenärernas namn 
och adress. Förekommer förmånsrätt för borgenär skall även detta anges. 
Enligt 3 kap. 11 § FrekL skall det förutom en bouppteckning även bifogas 
en berättelse från rekonstruktören om gäldenärens allmänna ekonomiska 
status, upplysning om egendom har frångått gäldenären under sådana 
förhållanden att den kan bli föremål för återvinning. Vidare skall 

41 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 663, Möller, 
Konkurs och kontrakt, s. 75 f,  Hellners, Mellqvist, Lagen om företagsrekonstruktion, s. 150 
42 Prop. 1995/96:5 s. 220 
43 En företagsrekonstruktion kan även utföras i sak, se avsnitt 2.1 
44 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 499 



 20 

rekonstruktören visa att minst två femtedelar av borgenärerna godtar 
ackordet.45

 
 

Vid begäran om ackordsförhandling skall rätten kalla samtliga borgenärer, 
gäldenären och rekonstruktören till ackordsförhandling och 
borgenärssammanträde. Anmärkning mot fordran skall framställas senast 
vid dagen för omröstningen vid borgenärssammanträdet under 
ackordsförhandlingen. Under borgenärssammanträdet kan gäldenären 
åläggas att avlägga bouppteckningsed. Bouppteckningsed innebär att 
gäldenären går ed på att de uppgifter som står i bouppteckningen för 
rekonstruktionen är riktiga. 46

 
 

Precis som vid konkurs kan återvinning även ske vid 
företagsrekonstruktion.47 Samma regelverk blir tillämpligt. Talan om 
återvinning kan inte slutligt prövas och fastställas om inte frågan om 
ackordet avgjorts. En företagsrekonstruktion behöver inte alltid utmynna i 
en ackordsuppgörelse varför en talan om återvinning därför kan vara 
obefogad. Såväl enskild borgenär som rekonstruktören kan väcka talan om 
återvinning. Rekonstruktören skall noga ta tillvara borgenärens rätt i 
återvinningsfrågor precis som en konkursförvaltare. Till skillnad från 
konkurs måste däremot borgenärerna stå för processkostnaderna eftersom 
gäldenären fortfarande har rådighet över egendomen. Lyckas återvinningen 
skall det som vunnits tillkomma samtliga borgenärer efter att 
rättegångskostnaderna har betalats.48

 
 

Vid borgenärssammanträdet skall omröstning om ackordet ske. Beroende på 
ackordsdividenden, dvs. den procentsats som fordringarna skall betalas 
enligt, skall förslaget antas med en viss majoritet. Överstiger 
ackordsdividenden 50 procent skall tre femtedelar av borgenärerna och 
fordringarnas totala värde anta ackordsförslaget för att det skall gälla. Är 
ackordsdividenden lägre skall fyra femtedelar lämna bifall. 
Ackordsdividenden får inte understiga 25 procent av fordringarnas värde, 
om inte borgenärerna medger det. Alla fordringar med samma förmånsrätt – 
vilket alltid är för handen då ett ackord endast berör oprioriterade fordringar 
– skall behandlas lika. Ett fastställt offentligt ackord binder samtliga 
borgenärer, såväl kända som okända.49

 
 

Framställs anmärkning mot en fordran, behandlas denna enligt 3 kap. 16 § 
FrekL på ett särskilt sätt. Rekonstruktören eller rätten skall i så fall försöka 
nå en förlikning, går inte detta skall rätten avgöra tvisten. En anmärkning 
har endast betydelse för om en fordran kan delta i omröstningen eller ej.50

 
 

                                                 
45 Prop. 1995/96:5 s. 204 ff 
46 A prop s. 210 ff 
47 Om återvinning, se s. 24 
48 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion och ackord, s. 258 ff 
49 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 500 f 
50 Hellners, Mellqvist, Lagen om företagsrekonstruktion, s. 161 
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För att en ackordsuppgörelse skall förverkas krävs att en borgenär, vars 
fordran omfattas av ackordet, ansöker om det. Förverkande skall ske enligt 3 
kap. 27 § FrekL om gäldenären förfarit oredligt mot någon borgenär, gynnat 
någon borgenär på bekostnad av de andras rätt eller på annat sätt uppenbart 
försummat sina åtaganden enligt ackordet. Förlikning kan ej ske i mål om 
förverkande eftersom ett offentligt ackord ofta kan beröra ett flertal 
borgenärer.51

2.6.2 Underhandsackord 

 

Ett ackord kan även fattas utan inblandning av någon myndighet, en 
företagsrekonstruktion eller FrekL. Ett sådant ackord kallas för 
underhandsackord och utgörs av en överenskommelse mellan gäldenären 
och borgenärerna.52 Ackordet kan omfattas av flera borgenärer men även en 
enskild, i vilket fall som helst binder det ej såväl kända som okända 
borgenärer vilket ett offentligt ackord gör.53

                                                 
51 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 119 

 

52 A a s. 118 
53 Persson, Tuula, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 128 
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3 Konkurs 

3.1 Inledning 
Konkursinstitutet är ett institut avsett för avveckling av insolventa företag 
och kallas även ibland för generalexekution. Insolvens inträder oftast på 
grund av att ett företag på något sätt inte är konkurrenskraftigt. I alla 
marknadsekonomier världen över är ett konkursinstitut nödvändig för att 
ekonomin skall fungera. Icke konkurrenskraftiga företag skall försvinna från 
marknaden men på ett ordnat och rättssäkert sätt. Samtidigt som 
konkursföretaget så snabbt och billigt som möjligt skall avvecklas skall 
borgenärernas fordringar och anspråk i konkursboet tillfredställas i högsta 
möjliga mån, utan att någon felaktigt förfördelas på annans bekostnad. En 
borgenär skulle annars kunna driva in sin enskilda fordran genom 
utmätning. Det skulle därmed kunna skapas en kapplöpning mellan 
borgenärerna om gäldenärens sista tillgångar, vilket i sin tur skulle förvärra 
gäldenärens ekonomiska situation. Återvinningsreglerna spelar exempelvis 
därför en viktig roll, vid sidan om skyddet för att gäldenären inte skall 
kunna försnilla sina tillgångar till borgenärernas förfång.54 Reglerna om 
konkurs skapar sålunda trygghet för borgenärerna, vilket därmed även 
underlättar för gäldenärer att få kredit. Konkursinstitutet har därför även stor 
betydelse för att finansiering och kreditgivning till företag skall fungera.55

 
  

3.2 Historik 
Redan under romartiden nedtecknades den första exekutionsrätten. Den 
bestod i en typ av personalexekution, vilket innebar att en fri man utan 
betalningsförmåga som stod i gäld till en borgenär försattes i en slags 
slavliknande ställning. År 326 f.Kr. infördes en lag som mer liknar den typ 
av generalexekution vi har i dagens moderna samhälle. Lagen innebar att 
pretorn fick sätta gäldenärens egendom i sin besittning.56

 
 

Dagens svenska konkursrätt har sina rötter i den tysk-romerska medeltiden. 
Den svenska äldre konkurslagstiftningen var däremot mycket summarisk. 
En orsak till detta kan ha varit den ännu icke utvecklade kreditmarknaden. 
Säkerhet ställdes genom pant, vilket gjorde att en enskild borgenär ganska 
enkelt kunde återfå sina pengar.57

 
 

De äldsta svenska konkurslagar som finns går att finna i de gamla 
stadslagarna från 1300-1400 talet. En gäldenär som rymde från sina skulder 
kunde bli föremål för ett förfarande där flera borgenärer kunde deltaga och 

                                                 
54 Welamson, Konkurs, s. 14 
55 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 64 
56 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 279 
57 A a s. 279 f 
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dela upp gäldenärens tillgångar mellan sig.58 Med uttrycket konkurs menas 
egentligen sammanlöpning. Borgenärerna går samman och löper efter 
gäldenärens tillgångar. Gäldenärens skuld kunde också betalas genom 
tvångsarbete.59

 
 

Under 1600-talet och den utökade handelns inflytande behövdes emellertid 
modernare och mer uniforma principer för konkurs. En nyhet var 
exempelvis förfarandet med ackord, inspirerad av den nederländska 
lagstiftningen. Det fanns även bestämmelser på gäldenärens skydd för 
utmätning av personliga tillhörigheter. För konkurs krävdes dock att 
gäldenären frivilligt avträdde sin egendom till borgenärerna.60

 
 

I och med 1734-års lag nedtecknades den konkursrätt som tillämpats tiden 
före lagens ikraftträdande. Lagen innehöll för första gången bestämmelser 
om såväl tvångsackord och förmånsrätt som konkurs.61

 
 

Runt sekelskiftet 1700-1800 fick Sverige sina första egentliga konkurslagar. 
Nyheter från tidigare var bland annat regler om återvinning och gäldenärens 
edgång. Vidare kodifierades borgenärernas rätt att försätta gäldenären i 
konkurs och när en konkurs skulle anses inledd. Bestämmelser för att 
tillvarata borgenärernas intresse av konkursboets goda förvaltande infördes 
också.62

 
 

Under 1800-talet effektiviserades konkursinstitutet då det hade framförts 
klagomål på långa handläggningstider. Även förfarandet kring ackord 
vidareutvecklades. Borgenärer med förmånsrätt fick exempelvis ej delta i 
ackordet och den skulle vara bindande för såväl kända som okända 
borgenärer. Det gjordes även tydligare åtskillnad mellan privatpersoners och 
köpmäns konkurs.63

 
 

År 1921 instiftades en ny konkurslag för att modernisera 1862 års 
konkurslag. I och med den snabba utvecklingen av affärslivet var det 
krångligt och tog för lång tid att försätta en gäldenär i konkurs. Vidare 
infördes insolvensbegreppet som huvudsaklig konkursgrund och 
konkursförvaltarens roll förtydligades. Underhandsackordet introducerades, 
tidigare kunde ackordsuppgörelse endast ske inom konkursinstitutet. Under 
1970- och 80-talet tillsattes flera utredningar syftande till att modernisera 
konkurslagstiftningen ytterligare vilket utmynnade i den konkurslagstiftning 
från 1988 som vi har idag.64

 
 

                                                 
58 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 280 
59 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 62 
60 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 281 ff 
61 A a s. 286 ff 
62 A a s. 288 ff 
63 A a s. 290 ff 
64 A a s. 310 ff 
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3.3 Förutsättningar för konkurs 
För att en konkurs skall inledas krävs att gäldenären är på obestånd, även 
kallat insolvent. Obestånd inträder då gäldenären inte kan betala sina 
skulder efterhand som de förfaller till betalning. Oförmågan att betala 
skulderna skall dessutom inte vara tillfällig, utan antas vara bestående. Det 
skall därvid göras en framtidsprognos för gäldenärens ekonomiska situation, 
med beaktande av dennes tillgångar, inkomster och skulder. Precis som vid 
företagsrekonstruktion spelar det ingen roll om gäldenären är sufficient eller 
ej.65

 
 

Det är alltid svårt att sia om framtiden. Det har därför ställts upp ett antal 
presumtionsregel i 2 kap. 2-7 §§ KonkL för att man lättare skall kunna 
bedöma om insolvens föreligger. Uppmärksammas bör kanske att detta är 
endast presumtionsregler för att borgenärer lättare skall kunna försätta en 
gäldenär i konkurs. Om en gäldenär lägger fram motbevisning skall inte 
konkursansökan bifallas. I den första hjälpregeln 2 kap. 7 § KonkL, skall en 
gäldenär anses insolvent om han själv anser vara det. I 2 kap. 8 § KonkL 
presumeras en gäldenär vara insolvent om han inom de senaste sex 
månaderna före ansökan om konkurs har varit föremål för en misslyckad 
utmätning eller om gäldenären uttryckligen ställt in sina betalningar till en 
större krets borgenärer. Slutligen skall en gäldenär anses vara på obestånd 
enligt 2 kap. 9 § KonkL om han efter uppmaning från en borgenär inte 
betalat en förfallen skuld inom en vecka, och borgenären sedan ansöker om 
konkurs inom tre veckor. 

3.4 Ansökan 
För att inleda en konkurs krävs att antingen gäldenären eller en borgenär 
ansöker om det. Ansökan skall inlämnas till den tingsrätt som i allmänhet 
har behörighet enligt 10 kap. 1 § RB, dvs. den plats där gäldenären är 
folkbokförd eller har sitt säte.  
 
Till en gäldenärs ansökan bör någon form av bevis för att obestånd 
föreligger och en förteckning över kända borgenärer bifogas. Rätten skall i 
sådana fall normalt genast bifalla ansökan enligt 2 kap. 7 § KL om det inte 
föreligger särskilda skäl att inte godta uppgiften om gäldenärens insolvens.  
 
Söker en borgenär gäldenären i konkurs skall han i sin ansökan styrka sin 
fordran och behörighet och bifoga de handlingar som han vill åberopa till 
stöd för sin talan. En borgenärs fordran behöver emellertid inte vara 
förfallen till betalning för att denne skall kunna söka gäldenären i konkurs. 
Borgenären behöver heller inte ha en exekutionstitel.66 Om borgenären 
däremot har tillfredställande säkerhet67

                                                 
65 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 67 f 

 för sin fordran skall hans ansökan 

66 Welamson, Konkurs, s. 37 
67 Exempelvis betryggande pant, förbehåll om återtaganderätt eller företagshypotek. 
Säkerheten skall även vara skyddad mot återvinning. 
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inte bifallas enligt 2 kap. 10 § KL. Upptas borgenärens ansökan skall rätten 
utsätta datum för förhandling inom två veckor. Även vid gäldenärs ansökan 
skall datum för konkursförhandling utsättas. Till förhandlingen skall också 
gäldenären kallas och där föreläggas att svara på konkursansökningen. 
Uteblir gäldenären från förhandlingen, eller tillstyrker han borgenärens 
ansökan, skall rätten bifalla denna. Rätten skall i sådana fall normalt genast 
bifalla ansökan och ställa in förhandlingen om det inte föreligger särskilda 
skäl att inte godta uppgiften om gäldenärens insolvens.68

 
 

Ansökan om konkurs skall heller inte bifallas om gäldenären genomgår 
företagsrekonstruktion. Enligt 2 kap. 10a § KL skall en konkursansökan i 
sådana fall förklaras vilande på gäldenärens begäran tills rekonstruktionen 
är avslutad, såvida inte rätten, efter att ha inhämtat rekonstruktörens 
yttrande, anser en borgenärs rätt därmed allvarligt äventyras. 
 

3.5 Konkursförfarandet 

3.5.1 Konkursbeslutets omedelbara verkningar 
När ett konkursbeslut meddelas skall rätten vidta vissa åtgärder, vilka följer 
av 2 kap. 24 § 1 st. KonkL. Domstolen skall bestämma tidpunkt för 
edgångssammanträde, utse förvaltare och kungöra konkursen i Post och 
Inrikes Tidningar samt i lokala tidningar.69 Vid edgångssammanträdet skall 
gäldenären under ed intyga att bouppteckningen för konkursen är riktig. Vid 
juridisk persons konkurs är i princip alla företrädare för företaget 
edgångspliktiga. Endast företrädare vars ed skulle sakna betydelse behöver 
inte, efter förvaltarens bedömning, avlägga ed.70

 
 

3.5.2 Konkursförvaltarens roll 
Förvaltarens huvudsakliga uppgift är att snabbt avveckla konkursboet och 
försälja dess tillgångar så förmånligt som möjligt för att ge borgenärerna 
högsta möjliga utdelning på sina fordringar. Konkursförvaltaren kan sägas 
vara den mest centrala personen i en konkurs. 
 
I 7 kap. 1 § 1 st. KonkL uppställs vissa allmänna krav på en 
konkursförvaltare. Förvaltaren skall ha ”den särskilda insikt och erfarenhet 
som uppdraget kräver samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget”. 
Förvaltaren är exempelvis ej lämplig om det kan finnas omständigheter som 
rubbar hans opartiskhet gentemot gäldenären eller någon borgenär.71

                                                 
68 Welamson, Konkurs, s. 38 

 Till 
skillnad från FrekL behöver emellertid inte förvaltaren åtnjuta 
borgenärernas förtroende enligt lag. 

69 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion och ackord, s. 77 
70 A a s. 119 f 
71 NJA 1981 s. 764 
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Det är rätten som utser förvaltare enligt 7 kap. 2 § KonkL. Domstolen kan 
även utse flera förvaltare, exempelvis om gäldenärens verksamhet är 
omfattande eller av komplicerad art, exempelvis vid bank- och 
försäkringskonkurser. TSM skall alltid höras innan rätten beslutar om flera 
förvaltare.72

 
 

Så snart konkursbeslutet är taget skall förvaltaren omhänderta och vårda 
samtliga av gäldenärens egendom med dess räkenskapsmaterial och 
bokföring. En vårdåtgärd kan exempelvis bestå i att försäkra egendomen om 
denna inte är försäkrad sedan tidigare. Gäldenärsföretagets revisor eller 
annan som på uppdrag av gäldenären handhaft uppdrag kring dennes 
ekonomi, är skyldig att lämna ut information kring detta på 
konkursförvaltarens begäran. Skulle förvaltaren stöta på patrull vid 
insamlandet av gäldenärens egendom kan han hos kronofogdemyndighet 
begära handräckning. Konkursförvaltaren skall givetvis även överta 
ledningen över gäldenärsföretaget.73 Förvaltaren skall därefter upprätta 
bouppteckning. Bouppteckningen skall innehålla noggrant uppskattade 
värden på gäldenärens tillgångar och uppgifter om vilka borgenärer som har 
fordringar på gäldenären. Bouppteckningen skall sedan inges till rätten och 
TSM.74

 
 

Konkursförvaltaren skall även upprätta en förvaltarberättelse inom sex 
månader från konkursbeslutet. Berättelsen skall innehålla; redogörelse för 
konkursboets tillstånd, orsakerna till gäldenärens obestånd, en översikt över 
skulder och tillgångar, omständigheter som kan utgöra skäl för återvinning, 
förhållanden som kan föranleda återvinning enligt ABL, HBL eller EkFL 
och vilken tidpunkt kontrollbalansräkning enligt ABL bör ha upprättats, om 
misstanke om brott enligt 11 kap BrB föreligger och slutligen det 
bokföringssystem som gäldenärsföretaget använt sig av.75

 
 

Förvaltaren är skyldig att på begäran lämna upplysningar till TSM eller 
borgenärer och i vissa fall även gäldenären. Enligt 7 kap. 10 § skall 
förvaltaren även vid viktigare frågor höra TSM, särskilt berörda borgenärer 
och gäldenären.76

 
 

I vissa fall kan det vara förmånligare för borgenärerna om 
konkursförvaltaren driver vidare gäldenärsföretaget en tid. En del produkter 
kan exempelvis bara vara till hälften färdigställda vid konkursutbrottet, men 
betinga ett högt försäljningspris om de får färdigställas. Det är heller inte 
ovanligt att företaget drivs vidare för att sedan säljas i sin helhet till ett 
högre värde än om det hade styckats upp eller sålts alltför skyndsamt. Detta 
förfarande kan till viss del liknas vid en slags företagsrekonstruktion.77

                                                 
72 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion och ackord, s. 124 

 

73 A a s. 137 f 
74 A a s. 139 ff 
75 A a s. 141 f 
76 NJA 2003 s. 99 
77 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion och ackord, s. 151 f 
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En förvaltare som inte sköter sitt uppdrag kan entledigas från detta, oftast 
efter begäran från TSM. Förvaltaren kan även, enligt 17 kap. 1 § KonkL, bli 
skadeståndsskyldig gentemot konkursboet för de skador han åsamkat boet 
genom uppsåt eller oaktsamhet.78

 
 

3.5.3 Tillsynsmyndigheten 
Förvaltningen i en konkurs står alltid under tillsyn av KFM. Tillsynen är 
såväl materiell som formell.  
 
Den materiella kontrollen regleras i 7 kap. 27 § KonkL. TSM skall enligt 
denna paragraf övervaka att förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 
i överrensstämmelse med KonkL och andra författningar. Förvaltaren 
informerar löpande TSM om hur konkursen fortskrider. I viktiga frågor 
såsom eventuell brottslighet, återvinning och näringsförbud skall TSM vara 
extra uppmärksam i sin tillsyn. I övrigt följer TSM förvaltarens 
förvaltarberättelse.  
 
Den formella tillsynen består kort i att kontrollera förvaltarens bokföring av 
konkursboet sker korrekt och att slutredovisningen är riktigt genomförd.  
 
Ofta är KFM också statens företrädare vid skattefordringar gentemot 
konkursboet, varför det är viktigt för KFM att skilja på sin roll som 
borgenär och opartisk tillsynsmyndighet.79

 
 

3.5.4 Gäldenärens skyldigheter 
Vid konkurs är i princip gäldenärsföretagets samtliga företrädare förbjudna 
att resa utomlands fram till att bouppteckningsed lämnats. Förbudet att resa 
utomlands beror på den risk som föreligger för att företrädarna i så fall inte 
kan fullgöra sin upplysningsskyldighet gentemot förvaltaren, TSM och 
rätten. Gäldenären är nämligen enligt 6 kap. 2 § KonkL skyldig att lämna 
alla upplysningar som kan vara av betydelse för utredningen. Gäldenären är 
även skyldig att närvara vid edgångssammanträdet för att avge 
bouppteckningsed.80

 
 

3.5.5 Återvinning i konkurs 
Konkursförfarandet vilar på grundtanken ”par conditio creditorium”, dvs. 
likabehandling av gäldenärerna. För att säkerställa denna princip föreskrivs 
att förvaltaren vid gäldenärens konkurs övertar samtliga av dennes tillhöriga 
egendomar, för att sedan fördela dessa mellan borgenärerna. Gäldenärens 
                                                 
78 Prop. 1986/87:90 s. 415 ff 
79 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion och ackord, s. 166 ff 
80 A a s. 116 ff 



 28 

ekonomiska svårigheter kan emellertid ha börjat långt innan det han försätts 
i konkurs. Det är därför nödvändigt att förvaltaren ges verktyg för att även 
kunna ingripa mot rättshandlingar, ämnade att kringgå reglerna om 
likabehandling av en väntad konkurs.81 Återvinningsreglerna skyddar 
därmed även i visst hänseende gäldenären. Med hjälp av dessa kan han 
lättare motstå påtryckningar från enskilda borgenärer innan beslutet om 
konkurs meddelats.82

 
 

De flesta transaktioner från gäldenären kan bli föremål för återvinning. I 4 
kap. 1 § KonkL görs dock undantag för två typer av fordringar; skatter och 
familjerättsliga underhållsbidrag som ej gynnat den underhållsberättigade på 
ett otillbörligt sätt.83 För att en rättshandling skall undgå återvinning måste 
den uppfylla två rekvisit. För det första skall den vara ordinär, dvs. att den 
skulle kunna ha företagits även om en konkurs inte var nära förestående, 
exempelvis att den inte betalas före förfallodatum. För det andra skall den 
inte vara otillbörlig. Den allmänna otillbörlighetsregeln finnes i 4 kap. 5 § 
KonkL. Kännetecken för en otillbörlig rättshandling är att den typiskt sett är 
företagen för att kringgå följderna av en hotande konkurs.84

 
 

En grupp som det särskilt tas sikte på i återvinningsreglerna är till 
gäldenärens närstående. Det kan misstänkas vara lockande för en gäldenär 
att överlåta egendom till exempelvis familjemedlemmar, för att förhindra att 
dessa hamnar i borgenärernas händer inför en eventuell konkurs. 
Genomgående för närståendereglerna är att återvinningsfristen för dessa är 
betydligt längre. Återvinningsfristen för en gåva enligt 4 kap. 6 § KonkL till 
närstående är exempelvis tre år, medan den för icke-närstående är ett år. 
Närmare definition av vilka som ingår i begreppet närstående går att finna i 
4 kap. 3 § KonkL.85

 
 

Återvinningsfristen är den tid inom vilken rättshandlingen måste vara 
företagen innan fristdagen, för att den skall kunna återvinnas. Med 
fristdagen räknas den dag då ansökan om försättande i konkurs inkom till 
rätten.86

 
 

Förutom att rekvisiten i de olika materiella återvinningsbestämmelserna, 4 
kap. 5-13 §§ KonkL, skall vara uppfyllda krävs det dessutom att 
rättshandlingen måste ha varit till nackdel för borgenärerna i konkursen.87 
Nackdelsrekvisitet anges inte i lagtexten utan framgår endast av 
förarbetena.88

                                                 
81 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 21 ff 

 Rekvisitet bygger på att en rättshandling som gäldenären 
vidtar (eller i vissa situationer underlåter att vidta) och som medför nackdel 

82 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 75 
83 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 66 
84 A a s. 35 
85 Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen, s. 46 
86 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 71 ff 
87 NJA 1996 s. 624 
88 Prop. 1986/87:90 s. 120 
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för denne, och i slutändan konkursboet och borgenärerna, skall kunna 
återvinnas.89

 
 

Återvinningstalan kan föras av konkursförvaltaren eller enskild borgenär. 
Borgenärs återvinningstalan är emellertid subsidiär till förvaltarens. 
Förvaltaren skall alltid ta hänsyn till om vinsten för talan förväntas bli större 
än de kostnader och besvär som processen medför. Talan om återvinning 
väcks genom stämning i ett vanligt tvistemål.90

 
 

Enligt 4 kap. 14 § KonkL skall en framgångsrik återvinningstalan medföra 
att prestationerna mellan gäldenären och återvinningssvaranden återgår. Den 
egendom som gäldenären utgett återgår till konkursboet och 
återvinningssvaranden skall även återfå sin prestation. Hade 
medkontrahenten emellertid kännedom om gäldenärens obestånd, eller 
borde ha haft det, skall han däremot inte få tillbaka sin prestation. 

3.5.6 Fordringarna och bevakningsförfarandet 

3.5.6.1 Konkursfordran 
Enligt 3 kap. 2 § KonkL får en fordran endast göras gällande i en konkurs 
om den uppkommit innan konkursbeslutet meddelades. En fordrans 
uppkomst förutsätter inte att samtliga omständigheter som utgör grunden för 
borgenärens krav inträffat dessförinnan. Det räcker med andra ord att 
fordringen uppstod innan meddelandet av konkursbeslutet ehuru vissa 
grunder för fordringen uppstår efter den kritiska tidpunkten.91 I praxis har 
exempelvis ett skadeståndsanspråk, grundat på ett leasingavtal ingånget 
långt innan konkursbeslutet, ansetts tillkommit vid leasingavtalets 
ingående.92

 
 

En fordran i konkurs kan ha olika förmånsrätt. Fordringarnas inbördes 
rangordning regleras i FRL. En fordran med förmånsrätt kallas prioriterad 
fordran medan en fordran utan förmånsrätt kallas oprioriterad. De 
fordringarna med sämst rätt är efterställda fordringar. Till dessa hör böter 
och viten, samt fordringar med avtalad efterställd rätt. En sista kategori av 
fordringar är gäldenärsfordran. En gäldenärsfordran kan inte göras gällande 
i konkursen eller mot konkursboet, utan endast mot gäldenären själv.93

 
 

3.5.6.1.1 Kvittning 
När två parter står i ett ömsesidigt fordringsförhållande till varandra har de, 
under vissa givna förutsättningar, en rätt att kvitta sina fordringar. Denna 
rätt gäller även vid konkurs, vilket ger den ena parten i det ömsesidiga 
fordringsförhållandet en mycket god säkerhet. Kvittningsberättigad 

                                                 
89 Prop. 1986/87:90 s. 123 ff 
90 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 77 f 
91 Welamson, Konkurs, s. 132 f 
92 NJA 1989 s. 185 
93 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 82 ff 
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fordringsägare är privilegierad framför alla övriga fordringsägare. Han får 
alltid full betalning ur boet, så långt boets tillgångar förslår, nämligen boets 
fordran på honom själv. För att inte missbruk skall förekomma, en 
fordringsägare skulle ju annars kunna försöka skaffa en kvittningsrätt under 
konkursen och därmed bli prioriterad, måste kvittningsförhållandet dock 
uppstått innan konkursbeslutet meddelades.94

 
 

3.5.6.1.2 Prioriterade fordringar 
Prioriterade fordringar kallas de fordringar som innehar förmånsrätt.  
Förmånsrätten kan vara allmän eller särskild och reglerar i vilken ordning 
borgenärerna skall få ersättning ur konkursboets förmögenhet.95

 
 

En särskild förmånsrätt gäller i viss bestämd egendom, exempelvis panträtt i 
fast egendom, och är i sig indelad i en inbördes rangordning. Borgenärer 
som har särskild förmånsrätt får oftast ersättning ur konkursboet, då de 
övertar den egendom som de äger panträtten i.96

 
  

Allmän förmånsrätt kan bestå i en mängd fordringar, oftast lönefordringar 
och fordringar som lagstiftaren har ansett skall ha viss prioritet. Andra 
exempel är en borgenärs kostnader för att försätta gäldenären i konkurs och 
revisors arvode på arbete som utförts sex månader innan konkursansökan.97 
Huvudregeln kan sägas vara att särskild förmånsrätt går före allmän, men 
undantag finns.98

3.5.6.1.3 Oprioriterade fordringar 

 

Övriga fordringar, som saknar förmånsrätt, kallas för oprioriterade 
fordringar. Enligt 18 § FRL har dessa inbördes lika rätt. Om exempelvis fem 
leverantörer har varsin fordring gentemot gäldenären på 10 000 kronor och 
konkursboet endast har 25 000 kronor kvar efter utdelning till prioriterade 
borgenärer, får varje leverantör1/5 av de 25 000, det vill säga 5000 kronor 
vardera. 

3.5.6.1.4 Lönegarantilagen 
För att arbetstagare inte skall lida skada av arbetsgivarens konkurs har staten 
instiftat en s.k. lönegaranti. Staten svarar för betalning av arbetstagares 
prioriterade fordringar hos en svensk arbetsgivare. Garantin är begränsad till 
högst tre prisbasbelopp per arbetstagare. Vissa regler har ställts upp för att 
förhindra missbruk av lönegarantin. Rätt till garantiersättning föreligger 
exempelvis ej för den som inom två år från konkursen fått tidigare 
ersättning för lönefordran som uppstått inom samma verksamhet. Ersättning 
betalas heller ej ut om det finns grundad anledning anta att anställningen ej 
skulle ha åstadkommits om det inte vore för möjligheten att erhålla 
                                                 
94 Welamson, Konkurs, s. 148 f 
95 Walin, Gregow, Förmånsrättslagen, lönegarantilagen, m.m. En kommentar, s. 18 ff 
96 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 83 
97 Welamson, Konkurs, s. 138 f 
98 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 83 
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ersättning ur lönegarantin. För utbetalat belopp ur garantin träder staten in i 
arbetstagarens ställe som fordringsägare i konkursen.99

 
 

3.5.6.2 Massafordran 
Massafordringar är de fordringar som konkursboet drar på sig under 
förvaltningen. Dessa skall alltid ha utdelning först, efter att 
konkurskostnaderna är betalda, vilket gör dem mycket säkra i förhållande 
till övriga konkursfordringar.100

 

 Värt att notera kan dock vara att även 
konkursbon kan gå i konkurs. 

3.5.6.3 Bevakning av fordran 
Det annars närmast enhetliga konkursinstitutet kan vid 
bevakningsförfarandet delas in i två kategorier; konkurser med bevakning 
och bevakningsfria konkurser. Bevakningsförfarandet regleras i 9 kap. 
KonkL. 
 
Konkurs med bevakning skall ske om förvaltaren misstänker att fordringar 
utan förmånsrätt kan antas få utdelning i konkursen. Det är alltså inte 
mindre än ett fåtal procent av alla konkurser där ett bevakningsförfarande 
behöver inledas, då oprioriterade fordringar i de allra flesta fall inte kan 
förvänta sig någon utdelning. Bakgrunden till att bevakningsförfarande bör 
inledas i sådana fall är att oprioriterade borgenärer normalt sett är svårare att 
få tag på än de prioriterade. Bevakning ger därmed förvaltaren en god 
överblick vilka samtliga borgenärer är. Förfarandet bör inledas om det 
bedöms som fördelaktigt för konkursutredningen. Vid denna bedömning 
skall konkursförvaltarens arbete och kostnad att finna alla borgenärer ställas 
mot borgenärernas bemödande att inlämna bevakning.101 Andra 
omständigheter som kan ligga till grund för ett bevakningsförfarande kan 
vara att antalet borgenärer är mycket stort eller att gäldenärens bokföring 
har varit bristfällig, vilket gör det svårare för förvaltaren att fastställa vilka 
alla fordringsägare är.102

 
 

Ett bevakningsförfarande inleds genom rättens beslut efter yrkande av 
förvaltaren. Rätten skall genast kungöra beslutet om bevakningsförfarande. 
Beslutet skall kungöras i Post och Inrikes Tidningar och i ortspressen. 
Fordringsägare har att, för att säkerställa sin fordran i konkursen, inge 
bevakningsinlaga till domstolen. Enligt 9 kap. 6 § KonkL skall i inlagan 
anges fordringens belopp, grunden för fordran samt eventuell förmånsrätt. 
Huvudregeln är att fordringsägare som inte bevakar sin fordran förlorar sin 
rätt till utdelning. Undantag gäller exempelvis för panthavare och 
borgenärer med kvittningsrätt. Överstiger däremot fordran panten eller 
motfordrans värde måste överskjutande del bevakas.103

                                                 
99 Welamson, Konkurs, s. 141 f 

 

100 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 82 
101 Welamson, Konkurs, s. 153 f 
102 Prop. 1986/87:90 s. 295 
103 Welamson, Konkurs, s. 155 ff 
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Efter att tidsfristen för att lämna in bevakningsinlaga löpt till ända, kan 
anmärkning mot en bevakning lämnas inom anmärkningsfristen. Framställs 
ingen anmärkning mot en borgenärs fordran skall denna i princip godtas. 
Anmärkning kan lämnas av förvaltaren, en borgenär av gäldenären.104 
Tvistig fordran skall i första hand förvaltaren klargöra eller söka förlikning 
för, något han emellertid har små möjligheter till, eftersom han måste ha 
samtycke från samtliga borgenärers till förlikning vars rätt berörs.105 Kan 
detta inte göras med framgång överlämnas tvisten till rätten för 
handläggning genom ett förlikningssammanträde, där samtliga borgenärers 
samtycke däremot inte behövs. Kan parterna fortfarande inte förlikas, 
prövas frågan av rätten genom förhandling, en s.k. jävsprocess.106

 
 

En borgenär som försummat eller av någon annan anlednings missat att 
bevaka sin fordran under bevakningsförfarandet kan fortfarande bevaka sin 
fordran genom efterbevakning. En sådan fordringsägare ställs inte sämre än 
den som bevakat sin fordran på ordinär väg. Efterbevakning kan ske fram 
till att konkursförvaltaren lämnat ett utdelningsförslag.107

 
 

3.6 Konkursförfarandets upphörande 
Det normala sätt en konkurs avslutas är genom avskrivning enligt 10 kap. 
KonkL eller att rätten fastställer utdelningen. Konkursen kan även avslutas 
genom en frivillig uppgörelse mellan gäldenären och borgenärerna varpå 
konkursen läggs ned. Vidare kan en konkurs avslutas genom en 
ackordsuppgörelse.108

3.6.1 Realisation av konkursegendom 

 

Enligt 8 kap. 1 § KonkL gäller som huvudregel att förvaltaren skall försälja 
konkursegendomen så snart det lämpligen kan ske. Regeln har emellertid 
försetts med en rad undantag för att försäljningen skall kunna ske till högsta 
möjliga betalning. Förvaltaren får exempelvis i vissa situationer driva vidare 
rörelsen i högst ett år. Ett annat exempel på undantagsregel som möjliggör 
högre vederlag för konkursegendomen är att förvaltaren skall försöka 
undvika försäljning av enskilda tillgångar. När möjlighet finns skall 
gäldenärens rörelse försäljas som en enhet, om det kan antas att det 
inbringar högre försäljningsvärde. Vad en rörelse är definieras varken i 
lagen eller förarbetena, men det torde röra sig om ett bolag, ett aktiebolags 
samtliga aktier eller dess inkråm, dvs. lös egendom.109

 
 

                                                 
104 Welamson, Konkurs, s. 158 ff 
105 Mellqvist, Obeståndsrätten. En introduktion, s. 87 
106 Welamson, Konkurs, s. 164 
107 A a s. 166 f 
108 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion och ackord, s. 197 
109 Welamson, Konkurs, s. 125 
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Egendomen kan försäljas genom auktion eller under hand. Såväl exekutiv 
som ordinär auktion kan användas. Förvaltaren måste dock alltid beakta 
kraven på snabb försäljning till så högt pris som möjligt. Huvudregeln är att 
förvaltaren skall tillse att försäljningen sker på ett så fördelaktigt sätt för 
konkursboet som möjligt.110

 
 

Enligt 8 kap. 7 § KonkL får konkursegendom ej säljas till 
konkursgäldenären, eller till honom närstående, utan att försäljningen har 
föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande. I paragrafen ges en hänvisning 
till närståendebegreppet vid återvinning. 

3.6.2 Avskrivning 
Avskrivning av konkurs sker oftast när det inte finns tillräckliga tillgångar i 
konkursboet för att ens betala arvode till konkursförvaltaren och eventuella 
massafordringar. Det finns i ett sådant läge ingen anledning till att fortsätta 
konkursen.111

3.6.3 Kostnader för konkursen 

 Ett av huvudsyftena med konkursinstitutet, att borgenärerna i 
högsta möjliga utsträckning skall få betalt för sina fordringar, går ju i ett 
sådant fall inte att uppfylla. Enligt 10 kap. 3 § KonkL skall givetvis en 
konkurs även skrivas av om det inte görs några fordringar gällandes i 
konkursen. 

Precis som massafordringar skall konkurskostnader betalas ur boet innan 
övriga fordringar. Konkurskostnader består i förvaltararvode, 
kostnadsersättning till denne, ersättning för expertisrådgivning, etc. Enligt  
2 § 14 kap. KonkL skall konkurskostnaderna, om konkursboets medel inte 
räcker till, betalas av staten. Förvaltarens arvode bestäms av rätten enligt en 
fastställd taxa. 

3.6.4 Utdelning 
Efter att förvaltaren fått en genomgripande överblick över konkursboets 
ekonomi och ombildat all egendom till pengar skall han upprätta ett 
utdelningsförslag, åtföljt av en förvaltningsredogörelse, för att inge till 
rätten och TSM. Utdelningsförslaget skall ange samtliga borgenärer och 
dess fordringar och vilken utdelning som kan komma i fråga för varje 
borgenärs fordran. Efter att tidsfristen för att komma med invändningar mot 
utdelningsförslaget löpt till ända skall rätten fastställa utdelningen. Så snart 
detta är gjort, och förvaltaren tilldelats sitt arvode, skall pengarna tillställas 
respektive borgenär.112

 
 

                                                 
110 Welamson, Konkurs, s. 127 ff 
111 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion och ackord, s. 198 f 
112 A a s. 201 ff 
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Om det vid ett senare tillfälle flyter in medel till konkursgäldenären, 
exempelvis skatteåterbäring, skall förvaltaren dela ut dem till borgenärerna 
genom s.k. efterutdelning.113

3.6.5 Ackord vid konkurs 

 

Åtskilliga fall av insolvens utmynnar däremot inte i en offentlig konkurs. 
Många gånger avvecklas osunda företag successivt genom frivillig 
medverkan av gäldenären och borgenärerna. Detta kan ofta vara till fördel 
för borgenärerna då en konkurs ofta i sig medför kostnader i form av 
förvaltararvode och ibland hastig försäljning av gäldenärens tillgångar till 
underpris. Förfarandet liknar till viss del underhandsackord, men med en 
kontrollerad avveckling av företaget som mål.114

 
 

För att underlätta förmånligare avvecklingsformer har lagstiftaren infört 
möjligheten till tvångsackord inom konkurs. För att genomföra ackord vid 
konkurs krävs att ett bevakningsförfarande äger rum. Massafordringar och 
förmånsberättigade fordringar ingår principiellt inte i ackordet.115 Reglerna 
påminner till stor del om tvångsackord under företagsrekonstruktion. Efter 
genomfört tvångsackord läggs konkursen sedan ned och anses avslutad.116

 
 

 

                                                 
113 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion och ackord, s. 206 
114 Welamson, Konkurs, s. 15 f 
115 A a s. 197 
116 A a s. 16 
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4 Företagsrekonstruktion 
genom konkurs 

Som tidigare nämnts kan företag som är på obestånd kan delas in i två 
kategorier. Den ena gruppen utgörs av företag vars tillgångar bör omvandlas 
till pengar i en konkurs. Till den andra gruppen hör företag som trots 
obeståndet ändå har vissa framtidsutsikter. Konkursinstitutet går att använda 
på båda kategorier då det även kan användas för indirekt rekonstruktion. 
Indirekt rekonstruktion genom konkursförfarande innebär att ett bolag 
försätts i konkurs. Ägaren bakom konkursbolaget har emellertid bildat ett 
nytt bolag. Sedermera har det nya bolaget övertagit konkursbolagets 
tillgångar, men utan skulder.117 Förutsatt att köpeskillingen inte understiger 
vad en försäljning i konkurs hade kunnat inbringa, förlorar inte 
ursprungsföretagets borgenärer något på överlåtelsen jämfört med om 
bolaget genast hade försatts i konkurs.118 Tillvägagångssättet innebär på så 
vis att verksamheten skuldsaneras och kan drivas vidare i nytt bolag med 
förnyad konkurrenskraft. Ägaren får visserligen köpa loss tillgångarna i det 
gamla bolaget. Detta sker dock oftast till ett fördelaktigt pris eller med hjälp 
av en kreditgivare. Under intervjuerna med konkursförvaltarna framkom att 
rörelseöverlåtande konkurs ändock är betydligt billigare jämfört med 
företagsrekonstruktionens relativt kostsamma karaktär.  I vilket fall som 
helst slipper gäldenären många av sina skulder och den högst prioriterade 
borgenärens säkerhet blir ej sämre.119

 

 Eisenberg ger ett belysande exempel i 
sin bok: 

”Ursprungsgäldenären driver ett företag och har lämnat ett företagshypotek 
(i lager och kundfordringar) till Kreditgivaren med säkerhet. 
Ursprungsgäldenären har också borgenärer som saknar säkerhet. 
Ursprungsgäldenären hamnar i ekonomiska svårigheter och ansöker om 
konkurs. Ursprungsgäldenärens alla tillgångar säljs till Nye Gäldenären, 
som har samma ägare som Ursprungsgäldenären. Skulderna till borgenärer 
utan säkerhet har eliminerats, och Nye Gäldenären fortsätter att driva det 
som i allt väsentligt är det gamla företaget, befriat från de skulder för vilka 
inga säkerheter lämnats. Kreditgivaren med säkerhet finansierar köpet 
genom ett lån till Nye Gäldenären (kanske med en överenskommelse om att 
Nye Gäldenären skall betala hela eller en del av Ursprungsgäldenärens skuld 
till Kreditgivaren med säkerhet). Kreditgivaren med säkerhet fortsätter att 
hålla ett företagshypotek.”120

 
 

Denna typ av ”överrullning” som Eisenberg här beskriver verkar emellertid 
vara relativt ovanlig. Vid intervjuer med företrädare från näringslivet kunde 
intervjupersonerna inte erinra sig att förfarandet skulle vara särskilt vanligt, 

                                                 
117 SOU 1999:1 s. 290 
118 NJA 2007 s. 413, NJA 2008 s. 684 
119 SOU 1999:1 s. 290 
120 Eisenberg, Konkurs eller rekonstruktion, s. 28 
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även om det förkommer. Undersökningar har visat tecken på att 
seriekonkurser121, där ägaren har satt indirekt rekonstruktion och 
”överrullning” i system för att gång efter annan smita från leverantörs- och 
skatteskulder, är mycket sällan förekommande idag122

 

, något som också 
resultaten från intervjuerna stärker.  

KFM genomförde en undersökning beträffande borgenärers utdelning vid 
rekonstruktion genom konkurs under 2007. Vi kan se att utdelningen för 
leverantörerna är mycket dålig. 
 

 
                       Källa: KFM Rapport 2008:4 

 
Förfarandet med rörelseöverlåtande konkurs är betydligt snabbare och 
effektivare i relation till företagsrekonstruktion. Enligt en amerikansk 
undersökning är tiden för en konkurs i medeltal 2,4 månader, medan 
rekonstruktionstiden i snitt varar i hela 24 månader. Även om det är en 
amerikansk undersökning, indikerar den att rekonstruktion genom konkurs 
är betydligt snabbare även i Sverige.123

 
  

                                                 
121 SOU 1999:1 s. 290 f. 
122 KFM Rapport 2008:4 s. 13 
123 Thorburn, ”Cash Auction Bankruptcy and Corporate Restructuring”, s. 34 f 

Utdelning i procent för olika borgenärer 
vid rekonstruktion genom konkurs 

2007

60
44

4
0

50

100

U
td

el
ni

ng
 i 

pr
oc

en
t

Banker Staten Leverantörer



 37 

5 Analys 

5.1 Inledning 
Jag har valt att dela in analysen angående det borgenärsinriktade 
perspektivet i två avsnitt; första delen behandlar den alternativa 
rekonstruktionsmetoden företagsrekonstruktion genom konkurs och andra 
delen företagsrekonstruktion genom FrekL. I varje avsnitt framhålls den 
berörda rekonstruktionsmetoden, medan den andra kritiseras. På detta vis 
menar jag att varje rekonstruktionsmetods fördelar för borgenärerna 
gentemot den andra tydligast framkommer. Slutligen framlägger jag mina 
egna betraktelser och slutsatser i avsnittet avslutande kommentarer. 

5.2 Det borgenärsinriktade perspektivet 
Med ett borgenärsinriktat perspektiv på insolvensrätt försöker lagstiftaren 
tillfredsställa borgenärernas intressen i en konkurs eller rekonstruktion så 
långt det är möjligt. Den svenska lagstiftningen har hittills kännetecknats av 
ett borgenärsinriktat perspektiv, där borgenärernas intressen sätts i första 
hand. Kraven på ett snabbt och effektivt förfarande, med därmed minimala 
kostnader för konkursboets avvecklande, gagnar exempelvis borgenärerna 
då deras utdelning förväntas bli högre. Ett annat exempel på det 
borgenärsinriktade perspektivet är att borgenärerna skall få betalt på så lika 
villkor som möjligt.124

 
 

Utmärkande för en borgenärsvänlig lagstiftning är borgenärernas möjlighet 
att skydda sig mot gäldenärens insolvens. Borgenärerna skall inte lida skada 
av gäldenärens misslyckanden. Vidare har gäldenären ett litet eller inget 
inflytande alls över den insolvensrättsliga processen. Gäldenärens rådighet 
över sina tillgångar fråntas honom och överlämnas istället till en opartisk 
konkursförvaltare.125

 
 

5.2.1 Rekonstruktion genom konkurs 
 
Under tiden ett företag har ekonomiska problem kan det vara svårt att 
bedriva framgångsrik affärsverksamhet. Kunder kan föredra att köpa från 
mer solventa konkurrenter, då en konkurs kan inverka på garantiåtaganden 
och annan form av framtida service. Nyckelpersoner i företaget kan söka sig 
till andra säkrare arbetsgivare. I och med den rörelseöverlåtande konkursens 
effektiva förfarande minimeras den tid under vilken ett företags öde är 
ovisst. 
 
                                                 
124 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 68 
125 A a s. 559 f. 



 38 

Rörelseöverlåtande konkurs är ett betydligt skarpare vapen för att 
rekonstruera en verksamhet än företagsrekonstruktion. Reglerna är klarare, 
har större allmän acceptans och är generellt mer kända inom 
borgenärskollektivet. Många gånger har borgenärer en tendens att se 
företagsrekonstruktion som något chansartat, där risken för ytterligare 
utarmning av gäldenärsföretagets tillgångar är betydande.  
 
Rekonstruktion genom konkurs är ur de prioriterade fordringsägarnas 
perspektiv ofta att föredra framför företagsrekonstruktion. Framförallt då 
deras säkerheter för fordringarna är goda. Oftast gäller det banker med 
företagshypotek eller pant i gäldenärens egendom. Vid rekonstruktion 
genom konkurs kan borgenärer med god säkerhet vara säkra på att få 
utdelning för sina fordringar, medan en utdragen och kostsam 
företagsrekonstruktion riskerar urholka säkerheterna.  
 
Vid företagsrekonstruktion torde banker inte godta en ackordsdividend 
understigande 60 %126

 

, en ackordsdividend som så gott som aldrig 
förekommer vid företagsrekonstruktion. Rekonstruktion genom konkurs 
torde därför som regel vara betydligt gynnsammare för prioriterade 
borgenärer. 

Man kan fråga sig om inte borgenärer borde tappa förtroendet för en 
gäldenär som ”överrullar” sin verksamhet. Främst bland leverantörer till 
gäldenärsföretaget, då dessa i princip alltid förlorar hela värdet av sina 
fordringar. Vid samtal med företrädare från näringslivet är dock bilden en 
annan. I situationer där leverantörer haft god vinst under mångåriga 
leveransavtal är förståelsen för en konkurs ganska stor. Så länge 
leverantörens ekonomiska vinning är högre för fortsatt leverans, fortsätter 
affärsrelationen så gott som alltid. Ett ackord vid företagsrekonstruktion ger 
ju inte heller ersättning för hela fordringen. Däremot torde leverantörer ofta 
under en period bli restriktivare med att ge kredit, för att sedan återgå till 
vanlig betalningsmetod med kreditgivning på i regel 30 dagar, något som ett 
samtal från en intervju också stärker.127

 
 

Företagsrekonstruktion är betydligt kostsammare än rörelseöverlåtande 
konkurs. Rekonstruktören lägger ner betydligt mer arbete på en 
rekonstruktion under en betydligt längre tid. Små företag drar sig därför ofta 
för en företagsrekonstruktion, tills det är för sent att göra något åt företaget 
ekonomiska problem överhuvudtaget, varpå borgenärernas utdelning blir 
väsentligt mycket sämre. Inte sällan går dessutom ett företag som genomgått 
en företagsrekonstruktion senare i konkurs. Därmed har rekonstruktionen 
med dess kostnader endast utarmat gäldenärsföretagets kassa. Pengar som 
hade kunnat komma borgenärerna tillgodo. 
 
Små bolag har ofta svårare att skaffa fram riskkapital för att finansiera en 
företagsrekonstruktion. En kostsam rekonstruktion ger också borgenärerna 
                                                 
126 Se tabell på sidan 36. 
127 Uppgiften hämtad från intervju med Bengt Bülow, Ackordscentralen Malmö,  
2010-08-23 
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mindre i utdelning, då konkurskostnader, såsom förvaltararvode etc., alltid 
skall betalas först.  
 
Slutligen riskerar borgenärerna genom företagsrekonstruktion få betala för 
att ägarna till gäldenärsföretaget skall kunna behålla sitt företag och inte 
förlora sin insats i detta, då borgenärerna efterger en viss del av sina 
fordringar för att gäldenären inte skall behöva sätta sitt bolag i konkurs. 
 
Borgenärerna har större inflytande i själva förfarandet vid 
företagsrekonstruktion än vid rekonstruktion genom konkurs. De kan 
påverka valet av rekonstruktör i större mån och är generellt sett mer 
involverade i processen. Ofta måste rekonstruktören och gäldenärsföretaget 
föra långa förhandlingar med borgenärerna vilket ger dem en bättre insyn 
och större möjlighet att påverka gäldenärsföretagets problem. 

5.2.2 Företagsrekonstruktion 
Vid företagsrekonstruktion får ackordsdividenden inte understiga 25 procent 
av fordringarnas värde, om inte borgenärerna medger det. Alla fordringar 
med samma förmånsrätt – vilket alltid är för handen då ett ackord endast 
berör oprioriterade fordringar – skall behandlas lika. Ofta understiger 
ackordsdividenden 25 %, men blir, enligt intervjuunderlaget, för det mesta i 
vart fall högre än 4 %, dvs. den utdelning som leverantörer ges i snitt vid 
rekonstruktion genom konkurs. 128

 

 Resultatet av rekonstruktion genom 
konkurs är att oprioriterade fordringsägare så gott som alltid inte får någon 
eller knapp utdelning för sina fordringar till skillnad från 
företagsrekonstruktion. 

Till skillnad från rekonstruktion genom konkurs ger företagsrekonstruktion 
rekonstruktören även möjlighet att förändra gäldenärsföretaget i sak och inte 
bara finansiellt. En inkompetent ledning kan bytas ut, affärsstrategi kan 
korrigeras, etc. 
 
Företag som genomgår rekonstruktion genom konkurs riskerar att bli av 
med kompetent personal då de måste anställas i ett nytt bolag. 129

 

 Tidigare 
ingick inte statlig lönegaranti i rekonstruktion vilket ofta gjorde 
konkursalternativet mer förmånligare. Idag utgår emellertid lönegaranti även 
vid företagsrekonstruktion vilket torde göra förfarandet mer attraktivt. 

Vid rekonstruktion genom konkurs kan det uppkomma en slags 
dominoeffekt, varmed avses att likviditetsproblemen fortsätter till 
konkursbolagets avtalskunder. Exempelvis kan leverantörer få ekonomiska 
problem då deras huvudsakliga kund ställer in sina betalningar.130

 
 

                                                 
128 Se tabell, s. 36 
129 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 54 ff 
130 A a s. 57 
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Risken är att rekonstruktion genom konkurs skadar förtroendet mellan 
borgenär och gäldenär. I förlängningen kan det leda till dyrare krediter för 
företag. Banker blir restriktivare med att ge lån till företag. 
 
Tillgångarna i en konkurs är ofta mycket branschspecifika. Många gånger är 
en och samma bransch i kris, vilket leder till dålig köpkraft hos 
konkurrenter, som kanske är de enda potentiella köparna.131

 

 Risken är att 
försäljningspriset hamnar långt under det egentliga värdet för tillgångarna. 

Undersökningar pekar på att den totala utdelningen för borgenärerna i en 
företagsrekonstruktion förväntas bli högre än vid rekonstruktion genom 
konkurs. En undersökning gjord av Sundgren visade att ackordet vid 
företagsrekonstruktion var i medeltal 57 procent. Värdet på ackordet var i 
och för sig betydligt lägre i realiteten, då utdelningen amorterades över i 
medeltal sex år utan ränta. Ibland gick dessutom det rekonstruerade 
företaget i konkurs innan alla amorteringar betalats. Trots detta indikerar 
undersökningen på att det diskonterade värdet på utdelningen i en 
företagsrekonstruktion är högre än i en konkurs; i konkurs erhöll 
borgenärerna i medeltal 32,1 procent i utdelning, medan utdelningen i 
medeltal för företagsrekonstruktion, efter räntebortfall och inställda 
amorteringar, var 42,8 procent. 132

 
 

Indirekt rekonstruktion kan vara förenad med ekonomisk brottslighet. Syftet 
är att på bekostnad av enskilda, företag och staten bereda sig själv 
ekonomisk vinning genom att ”smita” från de fordringar man är skyldig att 
betala. 133

 
 

Genom införandet av 11 § FRL är rekonstruktion genom konkurs inte lika 
förmånligt för borgenärer med företagsinteckning längre. Bestämmelsen ger 
endast utdelning upp till 55 procent av värdet av den egendom som återstår 
sedan borgenärer med särskild förmånsrätt fått betalt. Resterande 45 procent 
behandlas som vilken oprioriterad fordran som helst. 2005 tillsattes 
emellertid en utredningsgrupp att utvärdera effekterna av 
förmånsrättsreformen. Av utredningen framgick att större likabehandling 
uppnåddes mellan borgenärerna men att bankernas kreditgivning till små 
bolag minskade. 134

 
 Reformen annullerades därför den 1 april 2010. 

 
 

                                                 
131 Sundgren, Konkurser och företagsrekonstruktioner ur ett rättsekonomiskt perspektiv – 
en litteraturöversikt, Gratzer, Sjögren, Konkursinstitutets betydelse i svensk ekonomi, s. 68 
132 A a, s. 68 
133 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 54  
134 ITPS, 2007, Förmånsrättsreformen – En utvärdering av reformens konsekvenser för små 
och medelstora företag 
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5.3 Avslutande kommentarer 
Under informationsinhämtningen för rörelseöverlåtande konkurs fick jag 
intrycket av att förfarandet anses som lite ”fult” och inte helt rumsrent av 
politiker och akademiker. I statens offentliga utredning ”Ett effektivare 
näringsförbud”135 ligger exempelvis denna uppfattning till grund för många 
av utredningens lagförslag. Ytterligare ett exempel är Tuulas mycket 
kritiska syn på förfarandet, som hon kallar bekvämlighetskonkurser, i sin 
doktorsavhandling. Där ger hon bilden av ett ”inte sällan” brottsligt 
handlande som sätter rättmedvetandet i fara. Bekvämlighetskonkurser har 
syftet ”att skapa ekonomisk vinning på bekostnad av enskilda, företag, 
samhället och staten”, dvs. borgenärerna.136

Rekonstruktion genom konkurs kan i många lägen istället vara en 
överlägsen metod framför företagsrekonstruktion. 

 Under intervjuerna framkom 
emellertid att förfarandet används inom det praktiska arbetslivet och utgör 
ett bra alternativ till företagsrekonstruktion. Förfarandet har däremot 
knapphändigt behandlats inom doktrin jämfört med hur vanligt det är inom 
det insolvensrättsliga näringslivet. En anledning till detta kan vara att 
konkurs länge har fått klä skott för synen på kapitalförstöring. 
Rekonstruktionen hindrar däremot kapitalförstöringen och hjälper ett 
egentligt friskt företag att fortsätta sin verksamhet. Jag menar dock att 
kapitalförstöringen sker på ett tidigare stadium än under själva konkursen. 
Konkursen är endast resultatet av kapitalförstöringen.  

 
Som ovan nämnts finns det fördelar och nackdelar med båda förfarandena. 
Ur de prioriterade borgenärernas perspektiv kan det exempelvis många 
gånger vara fördelaktigare med rekonstruktion genom konkurs, då en 
företagsrekonstruktion riskerar urholka deras säkerheter. För oprioriterade 
borgenärer ger företagsrekonstruktion alltid något i utdelning, medan en 
konkurs ofta inte ger något i utdelning alls. 
 
Ett exempel på när hela borgenärsperspektivet påverkas av de olika 
rekonstruktionsalternativen är när delar av eller hela verksamheten i ett 
konkursbolag skall säljas. Vid större köp, framförallt av hel verksamhet, vill 
köparna så gott som alltid undersöka varan först. Proceduren kan vara 
kostsam och tidskrävande. Försäljningspriset för konkurstillgångarna 
riskerar även bli lägre då konkursförfarandets snabba karaktär riskerar att 
skynda på säljprocessen i alltför hög grad. 
 
Det är även stor skillnad på små och stora företag. Ett stort företag har 
lättare att skaffa det kapital som krävs för en lyckad företagsrekonstruktion, 
tänkt gagna såväl borgenärer som gäldenär. Mindre företag tjänar ofta mer 
på rekonstruktion genom konkurs eller uppnå underhandsackord och 
omförhandla avtal med de större borgenärerna, än att företa en kostsam 
företagsrekonstruktion genom FrekL. Ett sunt gäldenärsföretag skapar goda 
affärsmöjligheter även för borgenärerna. 
                                                 
135 SOU 1997:123 
136 Tuula, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 55 ff 
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Ett av huvudsyftena med införandet av FrekL var att utjämna skillnaderna 
på utdelningen mellan prioriterade och oprioriterade borgenärer. För att 
borgenärerna skall få så hög och jämn utdelning som möjligt krävs att de 
båda rekonstruktionsmetoderna likställs i högre utsträckning. Samma 
fördelningsregler bör gälla vid rekonstruktion som konkurs, annars skapas 
incitament att välja det för gäldenären mest fördelaktiga förfarandet, utan 
hänsyn till de olika borgenärernas intressen. 
 
Företagsrekonstruktion var inte särskilt populärt när lagen infördes. Genom 
att lönegarantin infördes även vid företagsrekonstruktion och att reglerna i 
FRL ändrades under en period har institutet vunnit allt mer mark under de 
senaste åren. Under de senaste årens finanskris har företagsrekonstruktion 
visat sig vara en framgångsrik rekonstruktionsform, då många företag som i 
grund och botten är lönsamma fått problem på grund av exceptionella 
marknadsförhållanden. De förbättringar en företagsrekonstruktion kan 
tillföra finansiellt och i sak kan därmed rädda ett företag från en annars 
eventuell undergång. 
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Rättsfallsförteckning 
 
NJA 1981 s. 764 
Den som före konkursbeslutet konsulterats av konkursgäldenären och därvid 
rått denne att med anledning av sitt obestånd ansöka om konkurs har inte 
ansetts på grund härav jävig som konkursförvaltare. 
 
NJA 1989 s. 185 
Enligt två leasingavtal skulle vid hyresmannens konkurs uthyraren ha rätt att 
säga upp avtalen, återta hyresobjekten och erhålla skadestånd motsvarande 
kvarstående leasingavgifter med avdrag för hyresobjektens värde. 
Skadeståndsanspråk i anledning av sedermera inträffad konkurs har ansetts 
grundat uteslutande på leasingavtalen och säkerheten, som ställts före 
konkursutbrottet men mer än två år efter avtalens ingående, har befunnits 
inte vara överlämnad "utan dröjsmål efter skuldens tillkomst". 
 
NJA 1996 s. 624 
En gäldenär sålde kort tid före sin konkurs egendom som ingick i underlaget 
för företagshypotek och betalade sin skuld till hypoteksinnehavaren med 
köpeskillingen. Transaktionen ansågs återvinningsbar för konkursboet. 
 
NJA 2003 s. 99 
Fråga om en konkursförvaltare varit skyldig att höra TSM och berörda 
borgenärer. Konkursbolaget hade innan konkurs genomgått en 
företagsrekonstruktion vid vilken rekonstruktören yrkat arvode om 655 000 
kronor och för en veckas nedlagt arbete. Konkursförvaltaren nedsatte 
visserligen efter diskussion med rekonstruktören dennes arvode till 450 000 
kronor. Konkursförvaltaren borde dock ha hört TSM och berörda borgenärer 
för att inhämta deras synpunkter, då rekonstruktörens arvode måste ses som 
anmärkningsvärt högt för några dagars arbete. 
 
NJA 2007 s. 413 
Inkråmet och firman har överlåtits från ett aktiebolag till ett annat, vilka haft 
en gemensam representant. Det överlåtande bolagets rådighet över 
tillgångarna har ändå ansetts avskuren, och detta har ansetts vara tillräckligt 
för att ge det förvärvande bolaget skydd mot överlåtarens borgenärer. 
 
NJA 2008 s. 684 
Ett företag sålde lösöre till ett finansbolag och överlämnade lösöret till en 
finansbolagets leasetagare, som var ett helägt dotterbolag till säljaren och 
som hade säljarens ägare som styrelseledamot och firmatecknare. Säljaren 
har ansetts ha blivit i tillräcklig grad avskuren från sin rådighet över 
leasingobjektet, så att finansbolaget fått skydd mot säljarens 
konkursborgenärer. 
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Intervjufrågor 
 
Vilka fördelar jämte nackdelar mellan förfarandena rekonstruktion genom 
konkurs och företagsrekonstruktion ser Du ur ett borgenärsinriktat 
perspektiv? 
 
Vilket förfarande brukar borgenärerna föredra? Är det någon skillnad på 
synsättet hos prioriterade jämfört med oprioriterade borgenärer? 
 
Vilka påverkansmöjligheter har borgenärerna då en gäldenär väljer mellan 
att rekonstruera sitt bolag genom konkurs eller företagsrekonstruktion? Är 
det någon skillnad på möjligheterna att påverka hos prioriterade respektive 
oprioriterade borgenärer? 
 
Vilken rekonstruktionsmetod ger borgenärerna mest påverkansmöjligheter 
under själva förfarandet? 
 
Hur tycker Du att lagen om företagsrekonstruktion har bemötts av 
marknaden? Har lagen om företagsrekonstruktion fått den genomslagskraft 
som lagstiftaren hoppats på? 
 
Vilket förfarande anser Du vara bäst och varför? 
 
Har Du några övriga synpunkter eller kommentarer? 
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